СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
Општина Власеница
9. јануар 14, 75440 Власеница
Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830
Интернет: www.opstinavlasenica.org
E-mail: info@opstinavlasenica.org
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 37.
став 2. тачка 23. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17) Скупштина општине Власеница, на сједници
одржаној дана, 25.05.2020.године, донијела је
OДЛУКУ
o разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Културни центар Власеница

I
Небојша Живковић, разрјешава се дужности в.д.
директора Јавне установе Културни центар
Власеница.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број: 01-022-38/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 37.
став 2. тачка 23. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници
одржаној дана, 25.05.2020. године, донијела је
OДЛУКУ
o именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Културни центар Власеница
I
Бојана Прхић из Власенице, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе
Културни центар Власеница, са неограниченим
овлашћењима.
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Власеница
БРОЈ 4
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-39/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. и 48. 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) на сједници
одржаној, дана 25.05.2020.године, Скупштина
општине Власеница доноси:
Oдлуку
о именовању Комисије за примопредају
дужности између в.д. директора
ЈУ Културни центар Власеница
I
Именује се Комисија за примопредају дужности
између в.д. директора ЈУ Културни центар
Власеница, у саставу:
1.Невена Ступар,предсједник,
2.Горан Ђурић,члан,
3.Озренко Драшкић,члан.
II
Комисија је обавезна сачинити записник о
примопредаји дужности у три истовјетна примјерка,
од којих се по један примјерак уручује лицу које
предаје, лицу које преузима дужност и један
примјерак надлежној служби ради архивирања
(укључујући предсједника Комисије).
III
Комисија је обавезна послове обављати на начин
прописан Законом о локалној самоуправи и
записник сачинити на начин прописан чланом 49.
Закона о локалној самоуправи.

Службени гласник општине Власеница

Страна 2

Број 4

IV
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број: 01-022-42/20
Датум:25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 37.
став 2. тачка 23. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници
одржаној дана, 25.05.2020.године, донијела је:
OДЛУКУ
o разрјешењу вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Власеница у
покренутом ликвидационом поступку
I
Jeлена Станић, вршилац
дужности директора
Туристичке организације општине Власеница,
именована
до
примопредаје
дужности
ликвидационом управнику, у вези са Одлуком о
престанку рада Туристичке организације општине
Власеница, број 01-022-79/16 од 19.07.2016.
године, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Власеница, због подношења оставке у писаној
форми.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-40/20
Датум: 25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНE
Гордана Трампић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 37.
став 2. тачка 23. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17) Скупштина општине Власеница, на сједници
одржаној дана, 25.05.2020. године, донијела је
OДЛУКУ
o именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Власеница у
покренутом ликвидационом поступку

I
Зоран Ђурић из Власенице, именује се за вршиоца
дужности директора Туристичке организације
општине
Власеница
са
неограниченим
овлашћењима,
до
примопредаје
дужности
ликвидационом управнику.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.

Број: 01-022-41/20
Датум:25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. и 48. 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) на сједници
одржаној, дана 25.05.2020.године
Скупштина
општине Власеница доноси:
Oдлуку
о именовању Комисије за примопредају
дужности између в.д. директора Туристичке
организације општине Власеница у
ликвидационом поступку

I
Именује се Комисија за примопредају дужности
између в.д. директора Туристичке организације
општине Власеница у ликвидационом поступку, у
саставу:
1.Горан Ђурић, предсједник,
2.Ивана Мајсторовић, члан,
3.Марко Тодоровић, члан.

II
Комисија је обавезна сачинити записник о
примопредаји дужности у три истовјетна примјерка,
од којих се по један примјерак уручује лицу које
предаје, лицу које преузима дужност и један
примјерак надлежној служби ради архивирања
(укључујући предсједника Комисије).

III
Комисија је обавезна послове обављати на начин
прописан Законом о локалној самоуправи и
записник сачинити на начин прописан чланом 49.
Закона о локалној самоуправи.

Службени гласник општине Власеница

Број 4

Страна 3

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

Број: 01-022-43/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 188. и 195. Закона о водама
(„Службени гласник РС“,број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17) и члана 37. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17), Скупштина општине Власеница на сједници
одржаној 25.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу
водних накнада за 2020. годину

I
Усваја се План кориштења средстава
остварених по основу водних накнада на подручју
општине Власеница, за период 1.1.-31.12.2020.
године.

II
Саставни дио ове одлуке је План
кориштења средстава остварених по основу водних
накнада за 2020. годину.

III
За реализацију ове Одлуке задужују се
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове и Одјељење за финансије
општине Власеница.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-44/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 66. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“ број:
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и
ПЛАН
кориштења средстава остварених по основу
водних накнада за 2020. годину
1) Правни основ
У складу са чланом 188. и 195. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17) локалне заједнице остварују приход по
основу посебних водних накнада, које се уплаћују
се на рачун посебних намјена.
Јединице локалне самоправе обавезне су да
средства остварена по наведеном основу користе
за финансирање изградње и одржавања водних
објеката и система, заштиту и управљање водама,
као и друге послове у складу са Законом, а према
плану који доноси Скупштина општине.
2) Износ средстава
У Буџету Општине Власеница за 2020. годину
планирано је да се по основу водних накнада
остваре средства у износу од 17.000,00 КМ.
3) Распоред средстава
Средства остварена по основу водних накнада
биће искориштена на следећи начин:
- Изградња локалних водовода... 17.000,00 КМ.
(Водовод у улици Слободана Принципа Сеље и
водовод у селу Горњи Залуковик.)
4) Надзор и контрола
Контролу
кориштења
средстава
врши
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, а надзор и координацију над
спровођењем Плана и намјенским кориштењем
средстава вршиће Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове и
Одјељење за финансије општине Власеница.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 32.Закона о концесијама („Службени
гласник РС“,број: 59/13 и 16/18)
и члана 37.
Статута општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина
општине Власеница на сједници одржаној
25.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу концесионе накнаде за
кориштење електроенергетских објеката
за 2020. годину

Службени гласник општине Власеница

Страна 4

Број 4

I
Усваја се План кориштења средстава
остварених по основу концесионе накнаде за
кориштење
електроенергетских
објеката
на
подручју општине Власеница за период 1.1.31.12.2020. године.
II
Саставни дио ове одлуке је План
кориштења средстава остварених по основу
концесионе
накнаде
за
кориштење
електроенергетских објеката за 2020. годину.
III
За реализацију ове Одлуке задужују се
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове и Одјељење за финансије
општине Власеница.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-45/20
Датум:25.05.2020.године
Власеница

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 66. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“ број:
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и
ПЛАН
кориштења средстава остварених по основу
концесионе накнаде за кориштење
електроенергетских објеката за 2020. годину
1) Правни основ
У складу са чланом 32. Закона о концесијама
(„Службени гласник РС“, број: 59/13 и 16/18)
привредна друштва која производе електричну
енергију
кориштењем
хидроакумулационих
објеката обавезна су да обрачунавају концесионе
накнаде
за
кориштење
електроенергетских
објеката. Обрачуната накнада дијели се између
буџета Републике и буџета јединица локалне
самоуправе на чијој територији се обавља
концесиона дјелатност у размјери 5 : 95.
Јединице локалне самоправе обавезне су да
средства остварена по наведеном основу користе
за
изградњу
и
санацију
примарних
инфраструктурних објеката (водовод, канализација,
топловод, локални путеви и друго) који су у
функцији привредног развоја и запошљавања, у
проценту од најмање 30% од укупних средстава
која се наплате по овом основу, и изградњу нових
привредних капацитета или проширење постојећих,

укључујући и стимулативно кредитирање, а у
складу са Планом који доноси Скупштина општине.
2) Износ средстава
У Буџету Општине Власеница за 2020. годину
по основу концесионе накнаде за кориштење
електроенергетских
објеката
планирано
је
30.000,00 КМ.
3) Распоред средстава
Средства остварена по основу концесионе
накнаде
за
кориштење
електроенергетских
објеката биће искориштена на следећи начин:
- aсфалтирање и реконструкција улица у
граду ................................................. 9.000,00 КМ,
- суфинансирање пројеката у области
пољопривреде ...................................21.000,00 КМ.
4) Надзор и контрола
Контролу
утрошка
средстава
врши
Министарство финансија, а надзор и координацију
над спровођењем Плана и намјенским кориштењем
средстава вршиће Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове и
Одјељење за финансије општине Власеница.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 89. Закона о шумама („Службени
гласник РС“,број: 75/08, 29/09 и 60/13) и члана 37.
Статута општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина
општине Власеница на сједници одржаној
25.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу накнаде
за експлоатацију шума за 2020. годину

I
Усваја се План кориштења средстава
остварених по основу накнаде за експлоатацију
шума у власништву Републике Српске, које се
налазе на подручју општине Власеница, за период
1.1.-31.12.2020. године.

II
Саставни дио ове одлуке је План
кориштења средстава остварених по основу
накнаде за експлоатацију шума за 2020. годину.

III
За реализацију ове Одлуке задужују се
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове и Одјељење за финансије
општине Власеница.
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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-46/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 66. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“ број:
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и
ПЛАН
кориштења средстава остварених по основу
накнаде за експлоатацију шума за 2020. годину
1) Правни основ
У складу са чланом 89. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/08,
29/09 и 60/13) корисник шума и шумског земљишта
у својини Републике Српске дужан је да
обрачунава надокнаду за развој неразвијених
дијелова општине са којих потичу продати
сортименти и да је уплаћује у корист буџета
јединице локалне самоуправе.
Јединице локалне самоуправе обавезне су да
средства остварена по наведеном основу користе
за изградњу, реконструкцију и одржавање
инфраструктуре и других објеката на руралним
подрчјима јединице локалне самоуправе са које
потичу продати сортименти, а на основу Плана о
кориштењу који доноси Скупштина општине.
2) Износ средстава
У Буџету Општине Власеница за 2020. годину
по основу накнаде за кориштење шума и шумског
земљишта планирано је 370.000,00 КМ.
3) Распоред средстава
Средства остварена по основу накнаде за
кориштење шума и шумског земљишта биће
утрошена на следећи начин:
-

водопривреде, а надзор и координацију над
спровођењем Плана и намјенским утрошком
средстава вршиће Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове и
Одјељење за финансије општине Власеница.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 85. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“,број: 94/19) и члана 37.
Статута општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина
општине Власеница на сједници одржаној
25.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу накнаде
за финасирање посебних мјера заштите од
пожара за 2020. годину
I
Усваја се План кориштења средстава
остварених по основу накнаде за финансирање
посебних мјера заштите од пожара на подручју
Општине Власеница, у периоду 1.1-31.12.2020.
године.
II
Саставни дио ове одлуке је План
кориштења средстава остварених по основу
накнаде за финансирање посебних мјера заштите
од пожара за 2020. годину

III
За реализацију ове Одлуке задужују се
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове и Одјељење за финансије
општине Власеница.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:01-022-47/20
Датум:25.05.2020.године
Власеница

Одржавање локалних и некатегорисаних
путева ..................................... 75.000,00 КМ,

- Поправка и одржавање мостова
................................................................30.000,00 КМ,
-

Трошкови зимске службе ..... 15.000,00 КМ,

-

Асфалтирање путева .......... 250.000,00 КМ.

4) Надзор и контрола
Сагласност на План кориштења средстава
издаје Министарство пољопривреде, шумарства и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 66. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“ број:
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и
ПЛАН
кориштења средстава остварених по основу
накнаде за финасирање посебних мјера
заштите од пожара за 2020. годину
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1) Правни основ
У складу са чланом 85. Закона о заштити од
пожара (“Службени гласник Републике Српске“,
број 94/19) привредна друштва и друга правна лица
која на територији Републике Српске обављају
дјелатност и остварују пословни приход дужна су
да обрачунавају и уплаћују накнаду за реализацију
посебних мјера заштите од пожара. Распоред
прикупљених средстава врши Министарство
финансија, на следећи начин:
-40% на рачун Републичке управе цивилне
заштите,
-60% на рачун буџета јединица локалне
самоуправе, према сједишту привредног друштва и
другог правног лица које уплаћује накнаду.
Јединице локалне самоуправе обавезне су да
средства остварена по наведеном основу користе
искључиво за реализацију пројеката техничког
опремања ватрогасних јединица општина или
градова и изградњу објеката које користе
ватрогасне јединице за своје активности и чување
ватрогасне
опреме
(ватрогасни
домови
и
спремишта), као и за одржавање возила,
средстава, опреме и објеката које користи
ватрогасна јединица, те у друге сврхе које за циљ
имају мјере превенције у области цивилне заштите,
а у складу са Планом о кориштењу који доноси
Скупштина општине.
2) Износ средстава
У Буџету Општине Власеница за 2020. годину
по основу накнаде за финансирање посебних мјера
заштите од пожара планирано је 13.500,00 КМ.
3) Распоред средстава
Средства остварена по основу накнаде за
финансирање посебних мјера заштите од пожара
биће искориштена на следећи начин:
-средства за опремање ватрогасне јединице
………………................................... 13.500,00 КМ.
4) Надзор и контрола
Реализацију и утрошак средстава прати
Министарство унутрашњих послова Републике
Српске, а надзор и координацију над спровођењем
Плана и намјенским утрошком средстава вршиће
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове и Одјељење за финансије
општине Власеница.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени
гласник
Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 18. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81.став
(2) и члана 82.Закона о предшколском васпитању и
образовању
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број 79/15) и члана 37.Статута општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница“, број
9/17), Скупштина општине

Власеница,
на
сједници
одржаној
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е

дана

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање „Први
кораци“ Власеница
I
Овом Одлуком утврђује се расписивање
Јавног
конкурса
за избор и именовање
директора
Јавне
установе
за предшколско
васпитање и образовање
„Први
кораци“
Власеница.
II
Општи и посебни услови и критерији за
избор и именовање директора прописани су
законом, Статутом Установе и Одлуком Скупштине
општине Власеница о утврђивању критерија за
избор и именовање органа управљања у јавним
предузећима, установама и другим организацијама
чији је оснивач Скупштина општине Власеница
(„Службени гласник
општине Власеница“, број
8/14).
III
Општи и посебни услови за именовање
директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Први кораци“
Власеница су:
ОПШТИ УСЛОВИ
1.да су држављани Републике Српске или Босне и
Херцеговине,
2.да су старији од 18 година,
3.да имају општу здравствену способност,
4.да нису отпуштени из државне службе на било
ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу
државе или ентитета), као резултат дисциплинске
мјере на било ком нивоу власти у Републици
Српској у периоду од три године прије дана
обављања упражњене позиције,
5.да нису осуђивани за кривично дјело на
безусловну
казну затвора од најмање
шест
мјесеци или за кривично дјело које их чини
неподобним за обављање дужности,
6.да се на њих не односи члан IX став 1 Устава
Босне и Херцеговине.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1.завршен први циклус одговарајућег студијског
програма или еквивалент потребан за рад у
предшколским
установама
на пословима
васпитача или стручног сарадника или завршен
први циклус одговарајућег студијског програма
или еквивалент потребан за рад у васпитно –
образовним установама на пословима наставника
или стручног сардника, те дипломирани правник и
дипломирани економиста
2. најмање пет година радног искуства у својој
струци након стицања високе стручне спреме
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3.да није осуђиван правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора и да се против њега
не води кривични поступак.
IV
(1) Јавни конкурс за избор и именовање
директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница
објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.
(2) Рок за подношење пријава на Јавни
конкурс је 15 дана од дана објављивања
Конкурса у једном од јавних гласила из
претходног става.
V
(1) Скупштина општине именује Комисију
за спровођење поступка по Јавном конкурсу за
избор и именовање директора која ће спровести
процедуру Јавног конкурса, у складу са законом и
утврђеним критеријима.
(2) Директора
Установе
именује
Скупштина општине на период од четири године.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана
објављивања
у „Службеном гласнику
општине Власеница“.
Број: 01-022-49/20
Датум: 25.05.2020.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), члана 9. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), и члана 37.Статута општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница“, број
9/17), Скупштина општине
Власеница,
на
сједници
одржаној
дана
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за спровођење поступка
по Јавном конкурсу за избор и именовање
директора Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање
„Први кораци“ Власеница
I
У Комисију за спровођење поступка по
Јавном конкурсу за избор и именовање директора
Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање „Први кораци“ Власеница (у даљем
тексту: Комисија), именују се:
1. Снежана Вуковић, предсједник
2. Невена Ступар, члан
3. Жељко Дамљановић, члан

4. Татјана Видовић, члан и
5. Душан Станимировић, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши преглед
приспјелих пријава на конкурс, обави интервју са
кандидатима који уђу у ужи избор, сачини ранг –
листу кандидата, у складу са утврђеним
критеријима, и исту достави Комисији за избор и
именовање
односно
начелнику
општине
Власеница.
III
Накнада за рад члановима Комисије
исплатиће се у висини накнаде утврђене за рад
радних тијела Скупштине општине Власеница.
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о именовању Комисије за избор и
именовање
органа управљања у јавним
предузећима и установама
чији је оснивач
Скупштина
општине
Власеница
(„Службени
гласник општине Власеница“, број 8/14).
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Власеница“.
Број: 01-022-50/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић ,с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), и члана 37.
став 2. Статута општине Власеница („Службени
гласник општине Власеница“ брoj 9/17), Скупштина
општине Власеница на сједници одржаној дана
25.05.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о одређивању и обиљежавању имена насеља,
улица и тргова и означавању зграда бројевима
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују услови и начин
одређивања и обиљежавања имена насеља, улица
и тргова и означавања зграда бројевима на
подручју општине Власеница (у даљем тексту :
Општина), вођење регистра и санкције за повреде
одредаба ове Одлуке.
Члан 2.
На
подручју
Општине
обавезно
је
одређивање имена насеља, улица и тргова и
обиљежавање зграда бројевима.
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Члан 3.
На подручју Општине, два или више
насеља, двије или више улица и два или више
тргова, не могу имати исти назив, а двије или више
зграда у истој улици или на истом тргу, не могу се
означити истим бројем.
Под насељем у смислу одредаба ове
Одлуке сматра се изграђени и функционално
обједињен простор на коме су обезбијеђени услови
за живот, рад и задовољавање заједничких
потреба становника, односно изграђен, настањен,
просторно и функционално обједињен дио
насељеног мјеста према условима и критеријима
утврђеним законом.
II – ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА НАСЕЉА, УЛИЦА И
ТРГОВА
Члан 4.
Насељу, улици или тргу може се дати име
које има географска, етнографска, нумеричка и
друга прикладна обиљежја, као и име знамените
умрле личности.
Члан 5.
Име новог насеља, улице или трга, као и
промјену постојећег имена насеља, улице или трга
утврђује се Одлуком Скупштине општине на
приједлог Начелника.
У поступку утврђивања приједлога назива
новог насеља, улице или трга, као и промјену
постојећег имена насеља, улице или трга, стручна
служба Начелника надлежна за просторно уређење
и стамбено – комуналне послове обавезно
прибавља мишљење савјета мјесне заједнице и
организује јавну расправу у мјесној заједници.
Ради припрема приједлога имена насеља,
улице или трга, Скупштина општине именује
Комисију из реда научних, културних и стручних
радника.
Члан 6.
Иницијативу за давање, укидање или
промјену имена насеља, улице и трга, могу
покренути
заинтересовани
грађани,
органи,
организације и институције.
Иницијатива се покреће писменим путем, уз
образложење приједлога, код органа управе
надлежног за комуналне послове.
III – ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА, ТРГОВА
И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА
Члан 7.
Име улице обиљежава се таблама које се
постављају на зидове зграда на почетку и на крају
објe странe улице и на свакој раскрсници улице.
Постављање се врши на адекватан начин
зависно од подлоге и у договору са власником
објекта ( вијци, љепило и слично).
Ако на почетку, на крају или на ракрсници
улице нема зграде, или ако је зграда толико

удаљена од коловоза улице да табла постављена
на њу не би била уочљива, табла са именом улице
постaвља се на поцинчани метални стуб висине
2,5 м.
Члан 8.
Име трга обиљежава се таблама које се
постављају на најпогоднија мјеста на тргу, на
зграде или стубове.
Члан 9.
Табле којима се обиљежавају имена улица
и тргова, постављају се на уочљивим мјестима на
висини која не може бити нижа од 2,50 метра.
Члан 10.
Табле за обиљежавање имена улица и
тргова које се постављају на зидове зграда могу се
израдити од алуминијума, емајлираног лима или
другог трајног материјала тамно плаве боје
величине 50 х 30 центиметара.
Табле за обиљежавање имена улица и
тргова које се постављају на стубове могу се
израдити од алуминијума, емајлираног лима или
другог трајног материјала тамно плаве боје,
величине 60 х 25 центиметара, а обострано су
исписане са рефлектујућом подлогом. Причвршћују
се елементима који морају бити заштићени од
корозије.
Табле за обиљежавање имена улица и
тргова, као и табле за кућне бројеве су
једнообразне на подручју цијеле општине
Власеница.
Члан 11.
Објекти (зграде или куће) који се налазе на
крајевима и у средњем дијелу улице обавезно се
означавају таблицама које, поред броја, садрже и
име улице, односно трга на којем се објекат налази.
Сви
објекти
који
нису
обухваћени
претходним ставом могу се означити таблицама
означеним само бројем.
Члан 12.
Таблица са кућним бројем поставља се на
уочљиво мјесто изнад или с десне стране улаза у
зграду или ако је то погодније на уличну страну
зграде (фасаде).
Члан 13.
За двије или више зграда у истој улици не
може се утврдити исти кућни број. Ако зграда има
више улаза непосредно везаних за улицу, сваком
улазу утврђује се посебан кућни број.
Ако би означавање новоизграђене зграде
кућним бројем захтјевало промјену кућних бројева
на постојећим зградама, новоизграђена зграда ће
се означити бројем прве сусједне зграде која има
мањи кућни број, с тим што ће се том броју додати
словна ознака (велико слово А,Б,Ц...).
Словна ознака уз број зграде додаје се по
азбучном реду и чини саставни дио кућног броја.
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Члан 14.
У главој улици, 9.јануар, означавање зграда
бројевима почиње од почетка улице из правца
Милића.
Означавање бројева у осталим улицама
започиње од укрштања истих са саобраћајницама
већег приоритета.
Члан 15.
Означавање зграде кућним бројевима у
насељеним мјестима у којима улице и тргови имају
утврђена имена, врши се тако што се зграде с
лијеве стране улице означавају непарним
бројевима, почев од броја 1, а зграде са десне
стране улице парним бројевима, почев од броја 2.
Зградама које се налазе иза зграда са исте
стране улице додјељује се исти кућни број са
допунском словном ознаком.
У улицама у којима се све зграде налазе са
једне стране улице као и на трговима, означавање
зграда бројевима врши се у непрекинутом низу
почев од броја 1.
Означавање зграда бројевима у насељима
(селима) за које није обавезно одређивање имена
улица, врши се у непрекинутом низу почев од броја
1, и то оним редом који на најпогоднији и најкраћи
начин повезује зграде.
Члан 16.
Таблице кућног броја могу се израдити од
алуминијума, емајлираног лима или другог трајног
материјала тамно плаве боје величине 20 х 15 цм,
бројеви се исписују бијелом бојом на тамноплавој
подлози.
Број зграде, словна ознака, име улице, трга
или насељеног мјеста, исписује се бијелом или
тамном бојом која је једнообразна и уочљива са
улице.
Текст имена улице, трга или насељеног
мјеста, исписује се великим штампаним словима,
ћириличним и/или латиничним писмом у складу са
одредбама Устава Републике Српске о службеним
језицима и писмима Републике Српске.
Висина броја и словне ознаке, једнака је
најмање двострукој висини слова којима је на истој
таблици исписано име улице, трга или насељеног
мјеста.
Члан 17.
Кућни број, одређује
надлежни орган управе.

својим

актом,

Члан 18.
Подаци о насељима, улицама, трговима и
зградама воде се у посебном регистру.
Регистар из претходног става, води
надлежни орган управе.
Члан 19.
У Регистар улица и тргова уносе се:
1. матични број и назив општине;
2. матични број и назив насељеног мјеста;
3. матични број улице и назив улице,
односно трга;

4. ранији назив улице, односно трга са
датумом настале промјене.
Члан 20.
У Регистар кућних бројева уносе се:
1. кућни бројеви у насељеном мјесту;
2. кућни бројеви у улици, односно тргу;
3. раније утврђени кућни бројеви са
датумом настале промјене;
4. матични број и назив катастарске
општине;
5. број катастарске парцеле;
6. матични број статистичког круга.
Члан 21.
Набавку и постављање табли са именима
улица и тргова, врши надлежни орган управе, а
уједно и сноси све трошкове.
Набавку таблице с бројевима зграде, врши
надлежни орган управе, а трошкове сноси и
постављање врши власник, односно корисник
зграде или организација која управља зградом.
Власник односно корисник зграде или
организација која управља зградом, дужан је да на
позив и по налогу надлежног органа управе, у
остављеном року, уплати трошкове набавке
таблице са бројем зграде, преузме и постави
таблицу са бројем зграде на одговарајуће мјесто на
згради.
Уколико власник, односно корисник зграде
или организација која управља зградом не поступи
у смислу претходног става, надлежни орган управе
ће извршити постављање таблице о његовом
трошку.
Члан 22.
Власник, односно корисник зграде или
организација која управља зградом, дужни су
омогућити постављање табле са именом улице или
трга, односно таблице са кућним бројем.
Члан 23.
Забрањено је неовлаштено постављање
или скидање табли с именима улица и тргова и
таблица с кућним бројевима.
Члан 24.
Инвеститор нове зграде дужан је да
најмање 30 дана прије подношења захтјева за
одобрење употребе зграде или почетка коришћења
зграде, поднесе захтјев за означавање зграде
кућним бројем и уплати новчана средства потребна
за набавку таблице кућног броја.
Члан 25.
Власник, односно корисник зграде или
организација која управља зградом дужан је да у
року од 15 дана од дана нестанка или оштећења
таблице кућног броја пријави надлежном органу
управе нестанак или оштећење таблице и да
уплати новчана средства, потребна за набавку
нове таблице.
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Члан 26.
Надлежни орган управе дужан је у року од 3
мјесеца од дана утврђивања или промјене имена
улице или трга и одређивања или промјене кућних
бројева, поставити нове или замјенити старе табле
с именом улице или трга, односно обезбједити
постављање нових или замјену старих таблица с
кућним бројевима.
Трошкове промјене кућног броја сноси
Општина, ако се промјена врши у року краћем од
10 година.
Члан 27.
Власник, односно корисник зграде или
организација која управља зградом, дужни су да
прије него што започну рушење зграде која је
означена кућним бројем, о томе писмено
обавијесте надлежни орган управе.

Члан 31.
Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се
ван снаге Одлука о одређивању и обиљежавању
имена насеља, улица и тргова и означавању зграда
бројевима
(,,Службени
гласник
општине
Власеница“ број 2/10 и 1/11).
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Власеница".
Број: 01-022-52/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
За улице и тргове којима буду измијењени
називи, досадашње таблице са њиховим називима
прецртавају се попречно двоструком црвеном
линијом и скидају се након истека једне године од
промјене њиховог назива.
Члан 29.
Контролу и надзор ове Одлуке вршиће
орган управе надлежан за стамбено-комуналне
послове и комунална полиција.
V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до
3.000,00 КМ казниће се правно лице:
1. ако не уплати трошкове набавке таблице
са кућним бројем, или ако не преузме или не
постави на одговарајуће мјесто таблицу са кућним
бројем,
2. ако онемогући постављање табле са
именом улице или трга или таблице са кућним
бројем,
3. ако неовлаштено постави или скине
таблу са именом улице или трга или таблицу са
кућним бројем,
4. ако надлежном органу управе у
одређеном року не поднесе захтјев за означавање
нове зграде кућним бројем,
5. ако у одређеном року не пријави нестанак
или оштећење таблице са кућним бројем,
6. ако писмено на обавијести надлежени
орган управе о рушењу зграде која је означена
кућним бројем.
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 1.000,00
КМ.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се и физичко лице новчаном казном од 50,00 КМ до
500,00 КМ.

На основу члана 33. став 2. Закона о
угоститељству („Службени гласник Републике
Српске“ број 17/19), члана 26. Закона о трговини
(„Службени гласник Републике Српске“ број
105/19),
члана
13.
Закона
о
занатско
предузетничкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“ број 117/11, 121/12, 67/13, 44/16
и 84/19), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 37.
став 2. тачка 2. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17)
Скупштина општине Власеница, на сједници
одржаној 25.05.2020. године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКОПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
I
У Одлуци о радном времену угоститељских,
занатско предузетничких и трговинских објеката на
подручју општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“ број 13/16, 18/17 и 9/18) члан
9. мијења се и гласи:
„Радно вријеме угоститељских објеката за исхрану
и пиће у радне дане прописује се у времену од
06.00 до 23.00 часа, а за дане викенда (петак и
субота) од 06.00 до 24.00 часа.“
II
Члан 11. тачка „б“ мијења се и гласи: „Салони за
посебне прилике (свадбени салони и слично)
прописује се радно вријеме од 07.00 до 01.00 час.“
III
У истој Одлуци члан 29. мијења се и гласи:
„Нерадним даном, односно недјељом, трговинским
и
занатско-предузетничким
објектима
(осим
пекарских радњи) прописује се радно вријеме од
06.00 до 12.00 часова“.
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IV
У осталом дијелу Одлука о радном времену
угоститељских,
занатскопредузетничких
и
трговинских објеката на подручју општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница“ број 13/16, 18/17 и 9/18) остаје
неизмијењена.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Власеница''.
Број:01-022-53/20
Датум:25.05.2020.године
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 начелника општине Власеница
за 2019.годину, Скупштина општине Власеница,
на сједници одржаној дана 25.05.2020.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду начелника
општине Власеница за 2019.годину.

2. Овај
закључак
ступа
на
снагу
наредног
дана од
дана
објављивања
у
„Службеном гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-20/20
Датум: 25.05.2020.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 и Финансијског извјештаја
Јавне установе Центар за социјални рад
Власеница за 2019.годину, Скупштина општине
Власеница, на сједници
одржаној
дана
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Извјештај
о раду и
Финансијски извјештај Јавне установе Центар за
социјални рад Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-21/20
Датум: 25.05.2020.године
Власеница

2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-19/20
Датум: 25.05.2020.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
здравствене установе Дом здравља Власеница за
2019.годину, Скупштина општине Власеница, на
сједници одржаној дана 25.05.2020.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја
се Извјештај
о раду и
Финансијски
извјештај
Јавне здравствене
установе
Дом здравља Власеница
за
2019.годину.

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
Општинске организације Црвеног крста Власеница
за 2019.годину, Скупштина општине Власеница,
на сједници одржаној дана 25.05.2020.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Извјештај о раду
и
Финансијски извјештај Општинске организације
Црвеног крста Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-24/20
Датум: 25.05.2020.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 36/19) и члана 37. Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“, број
9/17), а након
разматрања
Информације
о
инвестиционом
и текућем
одржавању
стамбених зграда на подручју
општине Власеница за 2019.годину, Скупштина
општине Власеница, на сједници одржаној дана
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о инвестиционом
и текућем
одржавању
стамбених зграда на
подручју општине Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-25/20
Датум: 25.05.2020.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 друштвеном положају младих и о
стању у области физичке културе и спорта на
подручју општине Власеница
за 2019.годину,
Скупштина
општине
Власеница, на сједници
одржаној дана 25.05.2020.године, д о н и ј е л а
је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о друштвеном
положају младих и о стању у области физичке
културе и спорта на подручју општине Власеница
за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-26/20
Датум: 25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

општине Власеница, на сједници одржаној дана
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о реализацији
Програма
подстицаја и активности 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: 01-022-28 /20
Датум: 25.05.2020.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
Програма
подстицаја
и активности набавке
репроматеријала
за развој пољопривредне
производње средствима општинског буџета у
2020.години, Скупштина општине Власеница, на
сједници одржаној дана 25.05.2020.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Програм
подстицаја
и
активности набавке репроматеријала за развој
пољопривредне
производње
средствима
општинског буџета у 2020.години.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-29/20
Датум: 25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

ПРОГРАМ
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 реализацији Програма подстицаја
и активности набавке репроматеријала за развој
пољопривредне
производње
средствима
општинског буџета у 2019.години, Скупштина

подстицаја активности и набавке
репроматеријала за развој пољопривредне
производње средствима општинског Буџета
у 2020. год.
Основна намјера овог програма
унапређење пољопривредне производње у
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општини Власеница, као и остварење других
специфичних циљева:
- оријентација пољопривредних произвођача
ка робно-тржишној призводњи,
- увођење савременијих технологија
у
пољопривредној призводњи на нашем
подручју,
- охрабривање
пољопривредних
произвођача за интензивирање производње
и повећање постојећих капацитета,
- стварање
повољнијих
услова
за
самозапошљавање младих и женских
чланова
домаћинства
потпунијим
кориштењем властитих пољопривредних
ресурса,
- обезбјеђење
повољнијих
услова
за
повратак и опстанак на властитом
газдинству
у
руралним
подручијима
општине итд.
Средства Буџета општине Власеница за
ове намјене у 2020. год. су 65.000,00 КМ.
ОПШТИ УСЛОВИ
Предлажемо
Начелнику
општине
да
формира комисију која би вршила расподјелу ових
средстава према предложеним и усвојеним
критеријумима и која би перманентно пратила
реализацију овог Програма и остале проблематике
везане за пољопривреду у 2020. години.
Предлажемо да се средства Буџета за
развој пољопривредне производње у 2020. години
планирају за следећу намјену:
1) Средства
за
директно
подстицање
инвестиционог улагања у пољопривредну
производњу
65.000,00 КМ
УКУПНО: 65.000,00 КМ
Након усвајања овог Програма oдјељење за
привреду и друштвене дјелатности послове ће
путем јавног позива и јавног обавјештавања
информисати пољопривреднике о подстицајним
мјерама, као и о критеријумима који морају бити
испуњени да би се добила општинска подстицајна
средства у 2020. години. Право на добијање
подстицајних средстава у складу са овим
Програмом остварују сва физичка и правна лица
која благовремено поднесу захтјев за подстицај и
испуне предвиђене критеријуме. Физичка лица су
сви
грађани,
корисници
или
власници
пољопривредног земљишта на подручју општине
Власеница.
Испуњеност
критеријума
у
сваком
појединачном случају ће утврђивати Комисија за
пољопривреду и при томе записнички на терену
констатовати испуњеност критеријума за добијање
одређених средстава подстицаја.

У случајевима гдје је записником Комисије
утврђено да подносилац захтјева није испунио
један или више критеријума, тај захтјев се неће
разматрати.
Ако се средства планирана за ове намјене
предвиђене Програмом подстицаја не утроше до
30. 11. 2020. године, овлашћује се Комисија за
пољопривреду да заједно са Начелником Општине
одреди намјену тих средстава и утроше до краја
2020. године.
Сваки подносилац захтјева је дужан уз
захтјев приложити фотокопију личне карте или
пасоша како би се идентификовао као становник
општине Власеница.
ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ
I – ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА
A) Јагодичасто воће
Постицај
за
подизање
нових
и
проширивање постојећих засада јагодичастог воћа
Критеријуми
које
морају
испуњавати
подносиоци захтјева су:
- минималну површину за подизање воћњака
од 0,1 ha;
- садња мора бити извршена у складу са
агротехничким стандардима;
- мора се извршити основна и друга
припрема земљишта за садњу;
- могућност наводњавања и да постоји
одговарајући приступни пут до парцеле;
- рок за подношење захтјева за добијање
овог постицаја је 30.11.2020. године.
Б ) Јабучасто и коштичаво воће
Набавка садног материјала за
вишегодишњих воћних засада
( јабуке,крушке, шљиве,трешње)

подизање

Критеријуми
које
морају
испуњавати
подносиоци захтјева су:
- минималну површину за подизање воћњака
од 0,1 ha;
- садња мора бити извршена у складу са
агротехничким стандардима и роковима
најдаље до 30.11.2020. године;
- мора се извршити основна и друга
припрема земљишта за садњу;
- могућност наводњавања и да постоји
одговарајући приступни пут до парцеле;
- обавезно учешће корисника 1,00 КМ (једна
конвертибилна марка) по садници;
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рок за подношење захтјева за добијање
овог постицаја је 30.11.2020. год.

Планирана укупна средства за (А+Б) подстицај
су 21.000,00 КМ
II – СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
А) Набавка приплодних овнова расних пасмина
(Сјеничка, Виртембер, Ил де франс, Романовска)
Предвиђено је да се до задатог рока
пријаве сви заинтересовани пољопривредни
произвођачи
уз учешће властитих средстава,
након чега ће се приступити колективној набавци
приплодних грла овнова из признатик репроцентара. Овим видом организоване набавке
избјећи ће се сви видови манипулисања око
набавке
расних
пасмина
са
провјереним
педигреом.
- Право на подстицај за набавку проплодног
овна
имају
сви
пољопривредни
произвођачи који се баве овчарством,
- увјерење
о
редовној
здравственоветеринарској заштити током узгоја оваца,
- висина подстицаја износи 20% од уложених
средстава, а не може бити већа од 150,00
КМ по кориснику.
- Уколико се на овај позив пријави већи број
корисника који испуњавају услове, чиме би
се премашио лимит средстава предвиђених
за ове намјене, поступиће се подјели
предвиђених средстава у односу на број
пријављених корисника.
- рок за подношење захтјева за добијање
новчане накнаде на име овог подстицаја је
30.06.2020. год.
Б) Подстицај за набавку репроматеријала у сектору
пчеларства
Право на подстицајна средства за ову намјену
имају сви произвођачи пчелињих друштава и меда,
а који су чланови удружења пчелара Власеница,
Уз захтјев неопходно је доставити Изјаву о броју
пчелињих друштава.
Комисија ће након објављеног Јавног
позива и достављених захтјева изаћи на лице
мјеста и констатовати чињенично стање и на
основу тога доставити коначну ранг листу и износ
подстицаја по кошници.
Максимални број на који се може остварити
подстицај износи 30 пчелињих друштава, а износ
средстава по друштву биће накнадно одређен у
зависности од расположивих средстава и броја
корисника који буду поднијели захтјев.
Планирана укупна средства за (А+Б) подстицај су
16.000,00 КМ

III - УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
А) Подстицај за агрохемијску анализу земљишта и
фитопатолошку контролу биљних болести
Комисија за пољопривреду одобрава свим
заинтересованим пољопривредним произвођачима
за производњу воћа:
- подстицај за агрохемијску
анализу
земљишта;
- анализа биљних узорака јагодичастог
воћа на потенционалне биљне болести.
Б) Стручно усавршавање
Подршка посјетама
сајмовима из
области пољопривреде и руралног
развоја;
- подршка
савјетовањима,обукама
и
едукацијама;
- подршка
информисању,
медијским
активностима
изради
стручне
литетаруре;
Планирана укупна средства за овај вид подстицаја
(А+Б) подстицаја су 5.000,00 КМ.
-

IV - ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ САЈМА
ПОЉОПРИВРЕДЕ
А)
Подршка одржавању сајма „ 6. сaјам
пољопривреде и привреде Власеница 2020“
који је планиран да се одржи 12.октобра 2020.
године.
Планирана
укупна
средства
за
подршку
организовању сајма су 7.000,00 КМ

IV -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЈЕКАТА
Овом мјером планира се субфинансирање
пројеката који буду реализовани у текућој години.
Због немогућности да се унапријед планирају ови
трошкови, у зависности од реализације пројеката
ова ставка ће бити отворена до ребаланса буџета
када ће се моћи извршити планирање преосталог
дијела буџета уколико се не утроше средства за
ову намјену.
Планирана укупна средства за овај вид подстицаја
износе 16.000,00 КМ
НАПОМЕНА:
Обзиром да су подстицајна средства
општинског буџета за 2020.годину , као што се види
ограничена, њихова расподјела ће се вршити
према редоследу уредно примљених и потпуних
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захтјева и остављених рокова, а према горе
одређеним намјенама.
Број: 01-022- 29/20
Датум: 25.05.2020.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 стању у области запошљавања на
подручју општине Власеница
за 2019.годину,
Скупштина
општине
Власеница, на сједници
одржаној дана 25.05.2020.године, д о н и ј е л а
је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Информација о стању у
области
запошљавања
на подручју општине
Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-33/20
Датум: 25.05.2020.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 Информације о стању у области
комуналне
хигијене
на подручју општине
Власеница за 2019.годину, Скупштина општине
Власеница, на сједници
одржаној
дана
25.05.2020.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Информација о стању у
области комуналне хигијене на подручју општине
Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022- 34/20
Датум: 25.05.2020.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 привредних субјеката на
подручју општине Власеница
за 2019.годину,
Скупштина
општине
Власеница, на сједници
одржаној дана 25.05.2020.године, д о н и ј е л а
је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Информација о раду
привредних субјеката на подручју општине
Власеница за 2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-35/20
Датум: 25.05.2020.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 у мјесним заједницама на
подручју општине Власеница
за 2019.годину,
Скупштина
општине
Власеница, на сједници
одржаној дана 25.05.2020.године, д о н и ј е л а
је
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о раду у мјесним
заједницама на подручју општине Власеница за
2019.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од
дана
објављивања
у „Службеном
гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-36/20
Датум: 25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и
36/19), члана 37. Статута општине Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број:
9/17), Скупштина општине Власеница је на
сједници одржаној 25.05.2020. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма додјеле субвенција
пословним субјектима погођеним кризом
изазваном вирусом корона (COVID-19) у
општини Власеница
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1.Скупштина општине Власеница усваја Програм
додјеле
субвенција
пословним
субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона
(COVID-19) у општини Власеница.
2.Овај закључак ступана снагу са даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Власеница.
Број:01-022- 51/20
Датум: 25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.
ПРОГРАМ
додјеле субвенција пословним субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона
(COVID-19) у општини Власеница
УВОД
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те спашавања
становништва на територији општине Власеница
забрањен је рад пословним субјектима Одлуком
Начелника општине, на приједлог Општинског
штаба за ванредне ситуације: Одлука о обавезном
провођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона COVID-19 у
Републици
Српској,
број
СЛ-3/20
од
23.3.2020.године. Таква мјера је изазвала
потешкоће у пословању пословним субјектима на
територији општине, те је Општина припремила
пакет мјера за ублажавање негативних посљедица.
Програм додјеле субвенција пословним субјектима
погођеним кризом изазваном вирусом корона
(COVID-19) у општини Власеница (у даљем тексту:
Програм) представља једну од мјера подршке
пословним субјектима на територији општине,
којима је забрањен рад.
Под појмом посовни субјекти подразумијевају се
правна лица и самостални предузетници.
I ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник субвенције може бити пословни субјект:
-

чије је сједиште на територији Општине;

-

којем је забрањено обављање дјелатности
актима Републичког штаба за ванредне
ситуације и Општинског штаба за ванредне
ситуације,
у
складу
са
претежном
дјелатношћу;
који на дан 31.12.2019. године нема
доспјелих, а неизмирених обавеза према
Општини, по основу накнаде за кориштење
комуналних добара од општег интереса /
комуналне таксе за истицање пословног
имена / накнаде за заузимање јавне
површине.

-

Разврставање дјелатности корисника субвенције
вршиће се према Уредби о класификацији
дјелатности Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 8/14) и Уредби о
предузетничким дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 25/15 и 116/18).
Програм субвенције са прилозима биће објављен
на сајту Општине Власеница.
II ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ
1. Субвенција за накнаде за кориштење
комуналних добара од општег интереса
(комуналне накнаде)
Законом о комуналнима дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17),
Одлуком о комуналној накнади („Службени гласник
општине Власеница“, број 14/10) и Одлуком о
утврђивању
вриједности
бода
за
обрачун
комуналне накнаде („Службени гласник општине
Власеница“, број 1/20) прописана је висина
комуналне накнаде за пословне субјекте по
дјелатностима.
Обвезници накнаде за кориштење комуналних
добара од општег интереса којима је забрањено
обављање дјелатности имају право на субвенцију
комуналне накнаде за мјесеце март, април, мај, јун
и јул 2020. године према регистрованој претежној
дјелатности, и то:
-

право на субвенцију 100% износа накнаде
за кориштење комуналних добара од
општег интереса за март, април, мај, јун и
јул 2020. године.

Пословни субјекти право на овај вид субвенције
остварују подношењем захтјева Одјељењу за
просторно уређење и стамбено комуналне послове
Општине Власеница.
Начелник општине, на приједлог Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне
послове, доноси одлуку о додјели субвенције за
износ накнаде за кориштење комуналних добара
од општег интереса, којом ће се дефинисати износ
одобрене субвенције по пословном субјекту.
Одјељење за финансије проводи ову одлуку.
2. Субвенције за комуналне таксе за
истицање пословног имена
Одлуком о комуналном реду на подручју општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница“, број 3/15) и Одлуком о комуналним
таксама општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“, број 11/17 и 12/18) прописана
је висина комуналне таксе за пословне субјекте по
дјелатностима.
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Обвезници комуналне таксе за истицање пословног
имена којима је забрањено обављање дјелатности
имају право на субвенцију комуналне таксе за
мјесеце март, април, мај, јун и јул 2020. године
према регистрованој претежној дјелатности, и то:
-

право
на
субвенцију
100%
износа
комуналне таксе за март, април, мај, јун и
јул 2020. године.

Пословни субјекти право на овај вид субвенције
остварују подношењем захтјева Одјељењу за
просторно уређење и стамбено комуналне послове
Општине Власеница.
Начелник општине, на приједлог Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне
послове, доноси одлуку о додјели субвенције за
износ комуналне таксе за истицање пословног
имена, којом ће се дефинисати износ одобрене
субвенције по пословном субјекту. Одјељење за
финансије проводи ову одлуку.
3. Субвенција накнаде за заузимање јавне
површине
Заузимање јавне површине врши се на основу
Одлуке о комуналном реду на подручју општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница“, број 3/15), а накнада за заузимање
јавних површина обрачунава се на основу Одлуке о
комуналним таксама („Службени гласник општине
Власеница“, број 11/17 и 12/18).
Обвезници накнаде за заузимање јавне површине
којима је забрањено обављање дјелатности имају
право на субвенцију накнаде за мјесеце мај, јун и
јул 2020. године према регистрованој претежној
дјелатности, и то:
-

право на субвенцију 100% износа накнаде
за мај, јун и јул 2020. године.

IV НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
За додјелу субвенција по основу овог Програма
објављује се јавни позив на интернет страници
општине Власеница, који ће бити отворен до
31.12.2020. године. У јавном позиву се дефинише
начин исплате, односно коришћења субвенције.
Пословни субјекти су дужни да поднесу захтјев код
надлежног одјељења (како је раније дефинисано у
Програму), у складу са јавним позивом.
Одлуке о додјели субвенција доносе се на крају
сваког мјесеца, за захтјеве поднесене у
претходном мјесецу, у складу са расположивим
средствима овог Програма. Уколико су испуњени
услови за додјелу субвенције, надлежно одјељење
ће донијети одлуку, како је раније дефинисано у
програму.
Одјељење за финансије врши провјеру уплата.
Обрасци пријава за додјелу субвенције су саставни
дио овог Програма.
V НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Надзор над намјенским кориштењем средстава
утврђених овим програмом врше Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове
и Одјељење за финансије.
Након реализације програма надлежна одјељења
су дужна доставити Скупштини општине Извјештај
о реализацији Програма додјеле субвенција
пословним субјектима погођеним кризом изазваном
вирусом корона (COVID-19) у општини Власеница.
Број:01-022-51/20
Датум:25.05.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
Власеница
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гордана Трампић,с.р.

Пословни субјекти право на овај вид субвенције
остварују подношењем захтјева Одјељењу за
просторно уређење и стамбено комуналне послове
Општине Власеница.
Начелник општине, на приједлог Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне
послове, доноси одлуку о додјели субвенције за
износ накнаде за заузимање јавне површине, којом
ће се дефинисати износ одобрене субвенције по
пословном субјекту. Одјељење за финансије
проводи ову одлуку.
III БУЏЕТ ПРОГРАМА
Финансирање
Програма
додјеле
субвенција
пословним субјектима погођеним кризом изазваном
вирусом корона (COVID-19) у општини Власеница,
планирано је у оквиру потрошачке јединице
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
укупном износу од 20.000 КМ на позицији 414149.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VLASENICA
NAČELNIK OPŠTINE

Тел: +387 56 490 070 Факс: +387 56 734 830
9. јануар бр.14., 75440 Власеница

vlservis@teol.net www.opstina-vlasenica.org
9. januar br. 14, 75440 Vlasenica

Обр. 1 ЈП 2020
ПРИЈАВА
за субвенције за накнаду за кориштење комуналних добара од општег
интереса (команлна накнада)
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ
1.1.

Пословно име
1.2.1. Адреса
1.2.2. Телефон

1.2.

1.2.3. Е-mail

1.3.

1.2.4. Законски
представник или друго
овлашћено лице за
заступање (име и
презиме)
ЈИБ
Подаци о пословној банци

1.4.
1.4.1. Назив банке
1.4.2. Број рачуна
1.5.

Претежна дјелатност

Сагласни смо да се, у наше име, одобрена субвенција за износ накнаде за кориштење комуналних добара
од општег интереса уплати директно на рачун јавних прихода Општине Власеница.
Датум: _________________________

Подносилац:
М.П.

Службени гласник општине Власеница

___________________

Број 4
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VLASENICA
NAČELNIK OPŠTINE

Тел: +387 56 490 070 Факс: +387 56 734 830
9. јануар бр.14., 75440 Власеница

vlservis@teol.net www.opstina-vlasenica.org
9. januar br. 14, 75440 Vlasenica

Обр. 2 ЈП 2020
ПРИЈАВА
за субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ
1.1.

Пословно име
1.2.1. Адреса
1.2.2. Телефон

1.2.

1.2.3. Е-mail

1.3.

1.2.4. Законски
представник или друго
овлашћено лице за
заступање (име и
презиме)
ЈИБ
Подаци о пословној банци

1.4.
1.4.1. Назив банке
1.4.2. Број рачуна
1.5.

Претежна дјелатност

Сагласни смо да се, у наше име, одобрена субвенција за износ комуналне таксе за истицање
пословног имена уплати директно на рачун јавних прихода Општине Власеница.
Датум: _________________________

Подносилац:
М.П.

___________________
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VLASENICA
NAČELNIK OPŠTINE

Тел: +387 56 490 070 Факс: +387 56 734 830
9. јануар бр.14., 75440 Власеница

vlservis@teol.net www.opstina-vlasenica.org
9. januar br. 14, 75440 Vlasenica

Обр. 3 ЈП 2020
ПРИЈАВА
за субвенције накнаде за заузимање јавне површине
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ
1.1.

Пословно име
1.2.1. Адреса
1.2.2. Телефон

1.2.

1.2.3. Е-mail

1.3.

1.2.4. Законски
представник или друго
овлашћено лице за
заступање (име и
презиме)
ЈИБ
Подаци о пословној банци

1.4.
1.4.1. Назив банке
1.4.2. Број рачуна
1.5.

Претежна дјелатност

Сагласни смо да се, у наше име, одобрена субвенција за износ накнаде за заузимање јавне површине
уплати директно на рачун јавних прихода Општине Власеница.
Датум: _________________________

Подносилац:
М.П.

Службени гласник општине Власеница

___________________

Број 4
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На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19), члана 11. Правилника о поступку
додјеле стамбених јединица социјалног становања
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 2/20) ,
члана 66. Статута општине Власеница („Службени
гласник општине Власеница“ број 9/17) и члана 8.
Споразума о сарадњи на провођењу Под- пројекта
БиХ3 (2014) – Државног пројекта стамбеног
збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног
програма, број 02/1-014-9/16 од 26.01.2016. године,
начелник општине Власеница д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРВОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР
КОРИСНИКА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ
СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА
I
Овом Одлуком врши се измјена Одлуке о
именовању Првостепене комисије за одабир
корисника у оквиру Регионалног стамбеног програма,
број:02/1-014-16/17 од 11.1.2017. године (Службени
гласник општине Власеница број 1/17) и то у тачки I
под редним бројем 1. и под редним бројем 2. тако да
сада гласи:
1.Невена Ступар, представник општине
Власеница,предсједавајући Првостепене
комисије,
2.Горан Ђурић, представник општине
Власеница, замјеник предсједавајућег
Првостепене комисије,
II
У осталом дијелу Одлука о именовању
Првостепене комисије за одабир корисника у оквиру
Регионалног стамбеног програма број: 02/1-014-16/17
од 11.01.2017. године (Службени гласник општине
Власеница број 1/17) остаје неизмјењена.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена
у
„Службеном
гласнику
општине
Власеница“.
Број:02-014-210/20
Датум:11.05.2020.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић,с.р.
На основу члана 2. 3. и 5.Закона о финансирању
политичких странака из буџета Републике, oпштине и
града („Службени гласник Републике Српске“ број
65/08), члана 59. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“, број:97/16 и 36/19), члана
66. Статута општине Власеница („Службени гласник
Општине Власеница“, број 9/17) и Одлуке о
верификацији мандата
одборника у
Скупштини
општине
Власеница („Службени

гласник Општине Власеница“, број 10/16)
Начелник општине Власеница д о н о с и
ОДЛУКУ
о финансирању политичких странака
које имају мандате у Скупштини општине
Власеница за 2020. годину
I
Овом Одлуком се утврђује висина
средстава
за
суфинансирање
рада
политичких странака које имају мандате у
Скупштини општине Власеница за 2020.
годину, као и начин расподјеле истих.
II
За финансирање дијела трошкова
редовног рада политичких странака, које
имају мандате у Скупштини општине
Власеница, издвојиће се средства у износу од
8.000,00 КМ.
Средства ће се обезбиједити у
Буџету општине Власеница за 2020. годину:
Потрошачка јединица – Стручна служба
Скупштине општине (01160110), са позиције
415211- политичке странке у СО-е Власеница,
III
Средства из тачке II ове Одлуке
распоредиће се на следећи начин:

Савез независних социјалдемократа
2.557,90 КМ

Српска демократска странка
1.884,21 КМ

Странка демократске акције
873,69 КМ

Социјалистичка партија
536,84 КМ

Уједињена Српска
536,84 КМ

Демократски народни савез
536,84 КМ

Савез за нову политику
536,84 КМ

Партија демократског прогреса
536,84 КМ
IV
За реализацију Одлуке задужује се
Одјељење за финансије општине Власеница.
V
Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику Општине Власеница“.
Број: 02-014-217/20
Датум: 25.05.2020.год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић,с.р.
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Број: 02 - 014 - 220 /20
Датум: 01.06.2020.
На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“ број 90/17 и 42/20 ), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута Општине Власеница („Службени гласник Општине
Власеница“ број 90/17) Начелник општине Власеница д о н о с и:
НАРЕДБУ
O ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ПРОЉЕЋЕ 2020. ГОДИНЕ
I
У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести које преносе глодари обавезно је извршити
општу систематску дератизацију на подручју општине Власеница ( у даљем тексту " систематска
дератизација").

II
Систематску дератизацију вршити у периоду од 03.06.2020. – 10.06.2020. године и то :
















Зграде јавне управе и објекте у власништву Општина,
Подрумске просторије стамбених зграда,
Предшколска установа “Први кораци” Власеница,
ЈУ Основна школа „Вук Караџић” Власеница са подручним одјељењима у Церској, Цикотској
Ријеци и Мишарима,
ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница,
Пољопривредни факултет Универзитета Источно Сарајево–Студијски програм Шумарство
Власеница,
Дом здравља и подручне амбуланте,
Вјерски објекти,
Водоводна и канализациона мрежа,
Отворене површине у јавној употреби (пијаце, паркови, градско гробље и градски стадион),
Депонија смећа,
Дивља одлагалишта смећа и напуштени објекти,
Обале и водоток Језера,
Обале и водоток ријеке Сушице,
Сви пословни објекти без обзира на врсту дјелатности и облик својине.

III
Дератизацију врши овлашћени извођач који посједује рјешење Министарства здравља и социјалне
заштите Републике Српске о испуљавању прописаних услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и
дератизације, у даљем тексту: "Давалац услуга".
IV
Трошкове услуга дератизације плаћају:
1. Општина за зграде општинске управе и јавна предузећа чији је оснивач, по предходно склопљеном
уговору са давоцем услуга.
2. Правна лица и удружења по претходно склопљеном уговору са даваоцем услуга сходно
квадратури простора и врсти дјелатности које обављају.
3. Приватне услужне, трговинске, занатске и угоститељске радње сходно површини простора и
утрошеној маси средства за дератизацију.
4. Домаћинства и Заједнице етажних власника.
V
Против правних и физичких лица, власника предузетничких радњи, власника стамбено-породичних
зграда и носиоца станарског права који не поступе у складу са Наредбом, примијенит ће се
мјере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“ број 90/17 и 42/20).
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VI
Непосредан надзор над извођењем систематске дератизације врши надлежна инспекција Општине
Власеница, а примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције доставити Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности, Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
VII
Извођач дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво и упозорити на извођење
ове значајне акције путем средстава јавног информисања и плакатирањем града, уреда и сеоских центара.
Извођач услуга је дужан да са државним, приватним предузећима и самосталним предузетницима
склопити уговор, прије уласка у посао.
VIII
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Општине
Власеница.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
1.Одлука o разрјешењу вршиоца дужности
директора ЈУ Културни центар Власеница..........1
2. Одлука o именовању вршиоца дужности
директора ЈУ Културни центар Власеница..........1
3. Одлука о именовању Комисије за примопредају
дужности између в.д. директора
ЈУ Културни центар Власеница.............................1
4. Одлука o разрјешењу вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Власеница у покренутом ликвидационом
поступку...................................................................2
5.Одлука o именовању вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Власеница у покренутом ликвидационом
поступку...................................................................2
6.Одлука о именовању Комисије за примопредају
дужности између в.д. директора Туристичке
организације општине Власеница у
ликвидационом поступку.......................................2
7.Одлука о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу водних накнада за
2020.годину.............................................................3
8.План кориштења средстава остварених по
основу водних накнада за 2020. годину...............3
9. Одлука о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу концесионе накнаде за
кориштење електроенергетских објеката
за 2020. годину......................................................3
10.План кориштења средстава остварених по
основу концесионе накнаде за кориштење
електроенергетских објеката за 2020. годину.....4

11. Одлука о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу накнаде за експлоатацију
шума за 2020. годину...........................................4
12.План кориштења средстава остварених по
основу накнаде за експлоатацију шума за 2020.
годину....................................................................5
13.Одлука о усвајању Плана кориштења средстава
остварених по основу накнаде за финансирање
посебних мјера заштите од пожара за
2020. годину..........................................................5
14. План кориштења средстава остварених по
основу накнаде за финансирање посебних
мјера заштите од пожара за 2020. годину.........5
15.Одлука о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе
за предшколско васпитање и образовање
„Први кораци“ Власеница.....................................6
16. Одлука о именовању Комисије за спровођење
поступка по Јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање
„Први кораци“Власеница.....................................7
17. Одлука о одређивању и обиљежавању имена
насеља, улица и тргова и означавању зграда
бројевима..............................................................7
18.Одлука о измјени Одлуке о радном времену
угоститељских, занатско- предузетничких и
трговинских објеката на подручју општине
Власеница...........................................................10
19.Закључак, број 01-022-19/20

.........................11

20.Закључак, број 01-022-20/20

.........................11

21.Закључак, број 01-022-21/20

.........................11

22.Закључак, број 01-022-24/20

.........................11
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23.Закључак, број 01-022-25/20

.........................12

24.Закључак, број 01-022-26/20

.........................12

25.Закључак, број 01-022-28/20

.........................12

26.Закључак, број 01-022-29/20

.........................12

27. Програм подстицаја активности и набавке
репроматеријала за развој пољопривредне
производње средствима општинског
Буџета у 2020. год..............................................12
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