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Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 37. Закона о буџетском систему Републике Српске– пречишћен текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16  и  36/19 ) и  члана 37. Статута општине Власеница (“Службени 
гласник општине Власеница, број 9/17), Скупштина општине Власеница, на 7. редовној сједници одржаној дана  
23.12.2021. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 
 

 
О Д Л У К У  

 О  УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА  ЗА 2022.ГОДИНУ 
 
 
 
I 

              Скупштина општине  Власеница   усваја  Буџет општине Власеница за 2022. годину у  износу  од  
6.992.972,00 КМ. 
 

 
 

                                                                                       II 
        Приходи  по изворима и врстама  и распоред   расхода на основу  ближе намјене, утврђују се у билансу  

буџета  општине Власеница   за  2022.годину који је саставни дио  ове Одлуке. 
 

 
 

                                                                                       III            
                     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће  објављена   у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-175/21                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                             
Датум: 23.12.2021.године                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                                                                                                                          Горан Ђурић, с.р. 
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БУЏЕТ  ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА   ЗА  2022. ГОДИНУ 

     

Економ. 
код  

ОПИС БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ 

      

1 2 3 

     

  ФОНД 01 - ОПШТИ ФОНД   

      

  1. ОПШТИ ДИО   

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 5.835.747,00 

710000     I Порески приходи 4.138.247,00 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит                                                0,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 265.000,00 

714000 Порези на имовину 121.000,00 

715000 Порези на промет производа и услуга                                         1.450,00 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.743.297,00 

719000 Остали порески приходи 7.500,00 

720000     II Непорески приходи                                  1.024.400,00 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 15.000,00 

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 835.400,00 

723000 Новчане казне 4.000,00 

728000 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене 
унутар и између јединица власти 0,00 

729000 Остали непорески приходи 170.000,00 

730000    III Грантови                                    100.000,00 

731000 Грантови                                     100.000,00 

780000    IV Трансфери 573.100,00 

787000 Трансф. између различитих јединица власти 573.100,00 

788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0,00 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4.847.672,00 

410000     I Текући расходи 4.844.672,00 

411000 Расходи за лична примања запослених 2.131.922,00 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 935.950,00 

413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 74.500,00 

414000 Субвенције 35.000,00 

415000 Грантови 742.100,00 

416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 910.200,00 

417000 
Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц.  
Обав.соц.осигурања 0,00 
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418000 
Расходи финансирања, други фин.тр. и расходи транс. 
размјене између или унутар јединица власти 0,00 

419000 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

****     III Буџетска резерва 0,00 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)                                 -1.744.225,00 

      

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 ( I- II-III ) -1.744.225,00 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 30.000,00 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 1.774.225,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.761.225,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 13.000,00 

580000 
    III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 0,00 

      

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -3.488.450,00 

      

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 756.150,00 

      

  Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I- II ) 0,00 

910000     I Примици од финансијске имовине 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између 
или унутар јединица власти 0,00 

610000     II Издаци за финансијску имовину 0,00 

610000 Издаци за финансијску имовину 0,00 

618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -223.500,00 

920000     I Примици од задуживања 0,00 

921200 Примици од задуживања 0,00 

921200 
Примици од задуживања из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 

620000     II Издаци за отплату дугова 223.500,00 

621000 Издаци за отплату дугова 223.500,00 

621200 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 

628100 Издаци за отплату главнице по обвезницама 0,00 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -102.575,00 

930000     I Остали примици 45.000,00 
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931000 Остали примици 0,00 

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 45.000,00 

630000     II Остали издаци 147.575,00 

631000 Остали издаци 115.775,00 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 31.800,00 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 1.082.225,00 

      

  
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ 
 ( Д+Ђ ) -2.732.300,00 

      

     

  
2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   

     

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 5.835.747,00 

      

  Порески и непорески приходи (71+72)                                 5.162.647,00 

      

71     I Порески приходи 4.138.247,00 

      

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 0,00 

      

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0,00 

      

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 265.000,00 

713111 порез на приход од самост.дјелат. 35.000,00 

713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 0,00 

713113 порез на лична примања 230.000,00 

713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0,00 

      

714000 Порези на имовину 121.000,00 

714111 порез на имовину 1.000,00 

714112 порез на непокретности 120.000,00 

714211 порез на наслијеђе и поклоне 0,00 

714311 порез  на пренос непокрет. и права 0,00 

      

715000 Порези на промет производа и услуга 1.450,00 

715100 порези на промет производа  100,00 

715200 порези на промет услуга                                         1.350,00 

715300 акцизе 0,00 

      

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.743.297,00 

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 3.743.297,00 

      

719000 Остали порески приходи 7.500,00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 7.500,00 
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72     II Непорески приходи 1.024.400,00 

      

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 15.000,00 

721222 приходи од давања у закуп објеката 0,00 

721223 приходи од земљишне ренте 15.000,00 

721311 приходи од камата на новчана средства 0,00 

      

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 835.400,00 

722100 Административне накнаде и таксе 35.000,00 

722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 0,00 

722121 општинске административне таксе 35.000,00 

      

722300 Комуналне накнаде и таксе 93.500,00 

722312 комуналне таксе на фирму 70.000,00 

722313 комуналне таксе на држање моторних возила 0,00 

722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 15.000,00 

722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0,00 

722316 комуналне таксе за приређивање музичког програма 500,00 

722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 6.000,00 

722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 2.000,00 

      

722400 Накнаде по разним основама 619.100,00 

722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 49.000,00 

722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 39.000,00 

722424 накнада за коришћење минералних сировина 100,00 

722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 200,00 

722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 370.000,00 

722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 8.500,00 

722440 накнаде за воду 22.000,00 

722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 46.000,00 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 800,00 

722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13.500,00 

722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 0,00 

722492 концесиона накн.за кориштење електроенерг.изв. 70.000,00 

      

722500 Приходи од пружања јавних услуга 87.800,00 

722521 приходи Територијалне ватрогасне јединице Власеница 12.500,00 

722591 приходи Центра за социјални рад 13.000,00 

722591 приходи ПУ "Први кораци" 47.000,00 

722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 15.000,00 

722591 приходи Народна библиотека 300,00 

      

723000 Новчане казне 4.000,00 

723100 новчане казне 4.000,00 

      

728000 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене 
унутар и између јединица власти 0,00 

728100 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција са другим 
јединицама власти 0,00 
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728100 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти 0,00 

   

729000 Остали непорески приходи 170.000,00 

729124 остали општински непорески приходи 170.000,00 

      

     

73     III Грантови 100.000,00 

     

731000 Грантови  100.000,00 

731200 Текући грантови из земље 0,00 

731200 
Текући  грантови -УНДП  суфинансирање  активности на 
пројекту “Јачање улоге  мјесних заједница у БиХ“                   100.000,00 

      731200 
  
Капитални грантови из земље- Федерално министарство  0,00 

731200 Капитални грантови- Фонд за развој и запошљавање РС 0,00 

      

     

78     IV Трансфери 573.100,00 

      

787000 Трансфери између различитих јединица власти 573.100,00 

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  70.300,00 

787211 трансфери Центру за социјални рад  352.800,00 

787311 трансфери  од Јавне установе “Воде Српске“ Бијељина 150.000,00 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

788111 
трансфери унутар исте јединице власти -Фонд 
солидарности за обнову Р.Српске  

      

      

  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 30.000,00 

      

81     V Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

      

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 

811100 Примици за зграде и објекте  

      

813100 Примици за биолошку имовину 30.000,00 

813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 30.000,00 

      

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 5.865.747,00 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:    

     

     

  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

      

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.847.672,00 

      

41     Текући расходи 4.844.672,00 

      

411000 Расходи за лична примања 2.131.922,00 

411100 Расходи за бруто плате запослених                                  1.834.672,00 
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411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл.                                     268.750,00 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 6.000,00 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 22.500,00 

      

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 935.950,00 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 177.200,00 

412300 Расходи за режијски материјал 36.300,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 20.000,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 144.150,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 46.300,00 

412700 Расходи за стручне услуге 101.100,00 

412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 89.000,00 

412900 Остали некласификовани расходи 321.900,00 

      

413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 74.500,00 

413100 Расходи по основу камата на обвезнице 63.000,00 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 11.500,00 

      

414000 Субвенције 35.000,00 

414100 Субвенције 35.000,00 

      

415000 Грантови 742.100,00 

415200 Грантови у земљи 742.100,00 

      

416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 910.200,00 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 818.500,00 

416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 91.700,00 

      

419000 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

      

480000  Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 

      

****** Буџетска резерва 0,00 

      

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.774.225,00 

      

51     Издаци за нефинансијску имовину 1.774.225,00 

      

511000 Издаци за произведену сталну имовину 1.761.225,00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.309.570,00 

511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 125.500,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 146.155,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 180.000,00 

      

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 
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516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 13.000,00 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 13.000,00 

      

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 6.621.897,00 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:    

      

  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

      

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -223.500,00 

      

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

91     I Примици од финансијске имовине 0,00 

      

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 0,00 

      

61     II Издаци за финансијску имовину 0,00 

      

611000 Издаци за финснијску имовину 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 

      

      

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -223.500,00 

92     I Примици од задуживања 0,00 

      

921000 Примици од задуживања 0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 

      

62     II Издаци за отплату дугова 223.500,00 

      

621000 Издаци за отплату дугова 223.500,00 

621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама 140.000,00 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 83.500,00 

621900 издаци за отплату осталих обавеза   

628112 Издаци за отплату главнице по обвезницама 0,00 

      

  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -102.575,00 

930000     I Остали примици 45.000,00 

931000 Остали примици 0,00 
938000 

Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти - боловање које се рефундира 45.000,00 

630000     II Остали издаци 147.575,00 

631000 Остали издаци 115.775,00 
638000  

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 31.800,00 
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**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 1.082.225,00 

**** 
Министарство привреде и предузетништава и Влада 
Републике Српске за неразвијене општине 170.000,00 

**** Обвезнице општине Власеница из 2019. године 182.225,00 

**** Трансфери од Јавне установе "Воде Српске" Бијељина 30.000,00 

****  

 трансфери  Владе  Републике Српске за уређење  
градског трга и изградња спомен – обиљежја у општини 
Власеница                                     700.000,00 

     

   5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА   

 ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

      

      

  
Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине 
општине   

  Број потрошачке јединице: 01160110   

      

412900 Накнаде за скупшт.одборнике и комисије 200.000,00 

      

412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 189.000,00 

412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 115.000,00 

412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 74.000,00 

      

412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 11.000,00 

412934 накнаде за рад у комисијама- нето 6.500,00 

412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 4.500,00 

      

412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 3.500,00 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 2.100,00 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 1.400,00 

      

412934 Општинска изборна комисија 21.700,00 

412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 15.300,00 

412900 трошкови за провођење избора 6.400,00 

      

415200 Текући грантови 8.000,00 

415211 политичке странке у СО-е Власеница 8.000,00 

      

      

   Укупно потрошачка јединица 01160110 233.200,00 

      

      

  
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника 
општине   

  Број потрошачке јединице:01160120   

      

415229 текуће дознаке грађанима  12.000,00 

      

   Укупно потрошачка јединица 01160120 12.000,00 
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Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна 
јединица Власеница   

  Број потрошачке јединице: 01160125   

    

412720 расходи за услуге осугурања 1.500,00 

412992 чланарина у Ватрогасном савезу РС 2.000,00 

412999 остали расходи 1.500,00 

511300 средства за техничко опремање ВД Власеница 7.000,00 
516100 издаци за залихе материјала и ситног инвентара 6.000,00 

   Укупно потрошачка јединица  18.000,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу   

  Број потрошачке јединице:01160130   

      

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 262.500,00 

412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 83.600,00 

412200 трошкови енергије 36.400,00 

412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 16.400,00 

412216 трошкови енергије-гријање 20.000,00 

412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 47.200,00 

412221 трошкови за воду и канализацију 6.200,00 

412222 трошкови одвоза смећа 6.000,00 

412230 трошкови ПТТ 35.000,00 

412300 набавка материјала 27.000,00 

412500 трошкови текућег одржавања 21.500,00 

412500 услуге поправки и одржавања Зграде 2.500,00 

412500 услуге поправки и одржавања опреме 2.000,00 

412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 17.000,00 

412600 расходи за путовање и смјештај 37.000,00 

412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  2.000,00 

412630 трошкови горива  35.000,00 

412700 расходи за стручне услуге 57.400,00 

412710 расходи за усл.платног промета -банке 7.500,00 

412720 расходи за услуге осигурања 6.000,00 

412730 услуге медија  6.000,00 

412730 услуге јавног информисања 20.000,00 

412750 правне и административне услуге 5.000,00 

412770 услуге одржавања рачунарских програма 9.000,00 

412790 лаборат.услуге 400,00 

412790 остале  стручне услуге  3.500,00 

412900 остали расходи 36.000,00 

412920 услуге стручног образовања 3.000,00 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу 0,00 

412941 услуге репрезентације 13.000,00 

412943 услуге прослава 7.000,00 

412944 расходи за поклоне 2.000,00 

412971 порези на терет послодавца 5.000,00 

412990 остали трошкови 6.000,00 
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415200 Текући грант - Синдикат АСО 15.000,00 

      

416100 Текуће дознаке грађанима 35.000,00 

416122 помоћи демобилис.борцима 10.000,00 

416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15.000,00 

416123 помоћи расељеним и повратницима 10.000,00 

      

      

419111 Главница дуга по судским рјешењима 15.000,00 

      

410000 Текући расходи - укупно 327.500,00 

      

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487200 трансфери ентитету 1.000,00 

487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 500,00 

487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 1.500,00 

      

500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 19.000,00 

511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  13.000,00 

516142 набавка ауто-гума 6.000,00 

      

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 349.500,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије   

  Број потрошачке јединице:01160140   

      

411000 Расходи за лична примања запослених  1.672.500,00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.430.500,00 

411100 плата запослених - нето 920.000,00 

411190 порези и доприноси на плату 510.500,00 

      

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 217.000,00 

411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 147.000,00 

411210 накнаде за превоз запослених 17.000,00 

411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 120.000,00 

411200 остале накнаде запосленим 10.000,00 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 70.000,00 

      

411300 Боловање које се не рефундира  5.000,00 

      

411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 20.000,00 

      

      

412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 8.000,00 

      

487000 Трансфери између различитих нивоа власти 0,00 
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  412900             остали  расходи                                                                                                                     14.200,00           

412992 чланарина у Савезу општина и градова 2.200,00  

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  12.000,00  

       

410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 829.600,00  

  (субвенције,грантови и дознаке)    

414100 Субвенције 30.000,00  

414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 30.000,00  

       

415200 Грантови 681.100,00  

415210 Tекући грантови 681.100,00  

415212 ОО Црвени крст Власеница  75.700,00  

415212 Народна кухиња 19.500,00  

415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2.000,00  

415213 Спорт 133.000,00  

415213 Покровитељство ауто-трке  5.000,00  

415213 Омладинска организација Власеница 0,00  

415214 Помоћ вјерским заједницама 9.000,00  

415215 Борачка организација Власеница 35.000,00  

415215 ООППБ и НЦ Власеница 10.000,00  

415215 Удружење РВИ Власеница 10.000,00  

415215 Удружење логораша Регије Бирач 3.000,00  

415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3.600,00  

415215 Удружење обољелих од мултиплесклерозе 1.000,00  

415215 Удружење дијабетичара Власеница 5.000,00  

415216 Дом здравља Власеница 48.000,00  

415217 ЈУ Културни центар Власеница 50.000,00  

415217 Шумарски факултет Власеница 10.000,00  

415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10.000,00  

415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5.000,00  

415217 БЗК  "Препород" Власеница 1.500,00  

415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 1.500,00  

638000 
Остали издаци из трансакције са другим јединицама 
власти 21.800,00 

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

 
 
 

21.800,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1.702.300,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,   

        друштвене дјелатности и инспекцијске послове   

  Број потрошачке јединице:01160150   

      

      

410000 Трошкови материјала и услуга 28.400,00 

412700 расходи за стручне услуге 14.200,00 

412799 превентивна заштита дјеце 6.200,00 

412799 трошкови лијечења неосигураних лица 7.000,00 

412799 услуге мртвозорства 1.000,00 
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415217 Општинске културне манифестације 10.000,00  

415219 Туристичка организација Власеница 40.000,00  

415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 0,00  

415219 Удружење пензионера Власеница 10.000,00  

415219 Цивилна заштита 21.000,00  

415219 Удружење за очување традиције "Бирач" 1.800,00  

415219 Удружење грађана "Алтруист" 0,00  

415219 
415219 
415219 

Удружење  за старе, умјетничке занате и домаћу радиност 
"Марљиве руке"                                                
Удружење  самохраних  родитеља Окриље 
Буџет за младе  

 
500,00 

    1.000,00 
13.500,00 

415219 Остали грантови 4.000,00  

415219 Суфинансирање пројеката 4.500,00  

415219 Суфинансирање пројеката у области пољопривреде 82.000,00  

415219 Пројекат "Огледно поље" 20.000,00  

415219 Сајам пољопривреде и привреде у Власеници 10.000,00  

415219   Пољопривредна  задруга “Здраво“                                       25.000,00  

 
416100 Текуће дознаке грађанима 118.500,00 

 

416124 стипендије 50.000,00  

416124 награде талентима-најбољим ученицима 4.000,00  

416124 превоз ђака 12.000,00  

416129 помоћ у случају штете 1.500,00  

416129 помоћ у сл. елементарних непогода 3.000,00  

416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5.000,00  

416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 10.000,00  

416129 помоћ пакети новорођенчадима 33.000,00  

511000 Издаци за нефинансијску имовину 0,00  

511700 издаци за израду Стратегије за младе 0,00  

       

       

   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 858.000,00 

      

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно     

                  уређење и стамбено-комуналне послове    

  Број потрошачке јединице:01160160    

       

  Средства за посебне намјене 236.600,00  

412223 расходи за услуге дератизације 7.100,00  

412223 расходи за услуге дезинсекције 1.500,00  

412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 75.000,00  

412529 одржавање уличне расвјете 8.000,00  

412529 трошкови комуналне инфраструктуре 24.000,00  

412591 трошкови инвестиц.одрж.зграде 1.000,00  

412700 послови за безбједност саобраћаја 20.000,00  

412812 трошкови зимске службе 17.000,00  

412813 трошкови одржавања чистоће  15.000,00  

412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 50.000,00  

412816 украшавање града за Нову годину 7.000,00  

412937 бруто накнада по уговору о дјелу 8.000,00  

412999 остали непоменути расходи  3.000,00  
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414149 
Средства за субвенционисање закупнине корисницима 
социјалног становања 5.000,00 

 

       

415230 Капитални грантови 26.000,00  

415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 26.000,00  

415239 суфинансирање пројекта Опоравак од поплава (УНДП) 0,00  

       

511000 Издаци за нефинансијску имовину 1.732.225,00  

511100 издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 180.000,00  

511100 издаци за суфинансирање пројеката 100.000,00  

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 5.000,00  

  
511100 

суфинансирање активности на пројекту “Јачање улоге 
мјесних заједница у БиХ“                                     100.000,00 

 

       
 

    

511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 75.000,00  

       

511300 издаци за набавку посторојења и опреме 10.000,00  

       

       

511700 издаци за пројектну документацију 180.000,00  

       

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2020. године за 
трошкове уређења корита ријеке Тишча 30.000,00 

 

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
уређење пословне зоне 170.000,00 

 

*511100 неутрошена намјенска  средства из 2021.године за 
уређење  градског  трга  и  изградњу спомен - обиљежја у 
општини Власеница                                     700.000,00 

 

       

  
неутрошена намјенска средства из 2019. године 
(обвезнице)   

 

       

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу централног споменика 24.570,00 

 

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу водовода  0,00 

 

*511200 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
модернизацију градске пијаце 50.000,00 

 

*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за набавку 
аутобуса и комбија 7.655,00 

 

*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за набавку 
видеонадзора за градско подручје 100.000,00 

 

      
      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160160 1.999.825,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња    

  Број потрошачке јединице:01160190    

       

413112 камата на обвезнице 63.000,00  



Број  16  Страна 15 

Службени гласник општине Власеница 

 

413300 камата на кредитe 11.500,00  

       

621300 отплата кредита 83.500,00  

621111 отплата главнице по обвезницама 140.000,00  

       

631911 издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 87.075,00  

631919 
издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 
(ЈП Регионалнa депонија Зворник) 28.700,00 

 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 413.775,00 

      

  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 5.586.600,00 

       

  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад    

  Број потрошачке јединице:01160300    

       

411100 Расходи за бруто плате запослених 205.832,00  

411100 плата запослених - нето 136.027,00  

411190 порези и доприноси на плату 69.805,00  

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 32.700,00  

411210 накнада за превоз запослених 3.000,00  

411220 накнаде за топли оброк  запослених 17.514,00  

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 12.186,00  

       

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.500,00  

       

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 27.100,00 
 

412200 трошкови енергије 6.000,00  

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3.000,00  

412300 набавка материјала 1.500,00  

412500 трошкови текућег одржавања 1.300,00  

412600 трошкови горива 3.500,00 
 

412900 остали трошкови 2.000,00 
 

      
 

412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 1.000,00  

412934 бруто накнаде члановима комисија 4.800,00  

412937 бруто накнаде за уговор о дјелу 4.000,00  

       

  Средства за посебне намјене-социјална заштита 738.700,00  

       

416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 647.000,00  

416111 стална социјална помоћ 84.000,00  

416112 туђа њега и помоћ 470.000,00  

416112 лична инвалиднина 88.000,00  

416114 једнократне помоћи 1.500,00  

416118 помоћ у натури 2.000,00  

416119 остале текуће дознаке штићеницима 1.500,00  

416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 91.700,00 
 

416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 55.700,00 
 



Страна 16  Број   16 

Службени гласник општине Власеница 

 

416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 36.000,00 
 

       

516142 Издаци за набавку ауто - гума 1.000,00  

       

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се 
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 5.000,00 

 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 1.011.832,00 

       

  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско     

     образовање и вaспитање  "Први кораци"    

  Број потрошачке јединице:01160400    

       

411100 Расходи за бруто плате запослених 198.340,00  

411100 плата запослених - нето 120.675,00  

411190 порези и доприноси на плату 77.665,00  

       

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 1.850,00  

411210 накнаде за превоз запослених 1.850,00  

411300  Боловање  које се не рефундира                                         1.000,00  

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000,00  

       

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 44.800,00  

412200 трошкови енергије 13.000,00  

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 6.500,00  

412300 набавка материјала 2.000,00  

412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 16.000,00  

412500 трошкови текућег одржавања 1.000,00  

412600 расходи за путовање и смјештај 500,00  

412700 стручне услуге 2.500,00  

412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3.300,00  

      
 

419100 Расходи по судским рјешењима 0,00  

511200 Издаци за инвестиционо одржавање 0,00  

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.500,00  

       

 

638100 

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

                                        5.000,00 

 

       

   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 253.490,00 

      

  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"    

  Број потрошачке јединице: 08150065    

       

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 17.000,00  

411200 накнаде трошкова запослених-нето 17.000,00  

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 75.000,00  
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412200 трошкови енергије 33.000,00  

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 13.000,00  

412300 набавка режијског материјала 5.000,00  

412400 набавка материјала за посебне намјене 4.000,00  

412500 трошкови текућег одржавања 4.000,00  

412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 2.000,00  

412600 трошкови горива 3.000,00  

412700 стручне услуге 5.000,00  

412900 остали расходи 6.000,00  

416100 Текуће дознаке грађанима 18.000,00  

416124 превоз ђака 18.000,00  

511000 Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00  

511300 издаци за набавку опреме 5.000,00  

      

   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 115.000,00 

      

      
 

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека   
 

  Број потрошачке јединице: 08180023   
 

       

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 200,00  

411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 200,00  

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 13.350,00 
 

412200 трошкови енергије 6.000,00 
 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2.500,00 
 

412300 набавка материјала 800,00  

412500 трошкови текућег одржавања 350,00 
 

412600 трошкови горива 300,00  

412700 стручне услуге 500,00  

412900 остали непоменути расходи 2.900,00  

       

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2.500,00  

511200 издаци за инвестиционо одржавање 500,00  

511300 издаци за набавку опреме 2.000,00 
 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 16.050,00 

      

  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице   

  Број потрошачке јединице: 01160200   

      

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 10.000,00 

412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2.000,00 

412500 расходи за текуће одржавање 8.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 10.000,00 

      

  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА ФОНД 01 6.992.972,00 
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  Остварени резултат текућег периода фонд 01 0,00 

      

  
 4. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ 
РАСХОДА    

                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ    

  Табела 1   

      

.01 Опште јавне услуга 2.311.900,00 

.02 Одбрана 0,00 

.03 Јавни ред и сигурност 39.000,00 

.04 Економски послови 183.500,00 

.05 Заштита човјекове околине 40.600,00 

.06 Стамб. и заједнички послови 1.972.525,00 

.07 Здравство 67.200,00 

.08 Рекреација, култура и религија 231.050,00 

.09 Образовање 454.490,00 

.10 Социјална заштита 1.291.632,00 

  Остало - Некласификовани расходи 221.075,00 

      

  УКУПНО 6.812.972,00 

      

  Табела 2   

      

ЗУ 1. Заједничке услуге 5.848.157,00 

ИУ 2. Индивидуалне услуге 743.740,00 

      

  УКУПНО (1+2) 6.591.897,00 

      

  5.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА    

      

1 Приходи 5.835.747,00 

2 Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

3 Примици за финансијску имовину 0,00 

4 Примици од задуживања 0,00 

5 Остали примици 45.000,00 

6 Неутрошена намјенска средства из ранијих година 1.082.225,00 

7     I Укупно (1+2+3+4+5+6) 6.992.972,00 

8 Расходи 4.847.672,00 

9 Издаци за нефинансијску имовину 1.774.225,00 

10 Издаци за финансијску имовину 0,00 

11 Издаци за отплату дугова 223.500,00 

12 Остали издаци 147.575,00 

13     II Укупно (8+9+10+11+12) 6.992.972,00 

14  Остварени резултат текућег периода фонд 01, 03 и 05 0,00 

Обрађивач:  
Одјељење  за финансије           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                                  Мирослав  Краљевић, с.р. 
Број: 05-401-95/21-2                                                
Датум: 10.12.2021.год.       
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На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута 
општине Власеница (“Службени гласник општине 
Власеница, број 9/17и 36/19), Скупштина општине 
Власеница, на 7. редовној  сједници одржаној дана  
23.12.2021. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 

ОДЛУКУ 

о извршењу буџета општине Власеница за 2022. 

годину 

 

I 

Овом Одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Власеница за 2022. 

годину (у даљем тексту: буџет) у систему трезорског 

пословања. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се 

односе на буџет морају бити у складу са овом 

Одлуком. 

Ова Oдлука се односи на буџетске 

кориснике који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине. 

 

II 

Средства буџета општине Власеница за 2022. 

годину, у укупном износу од 6.992.972,00 КМ, 

распоређују се на следећи начин: 

 

1. за утврђене намјене  6.653.697,00 КМ               

2. за отплату дугова             223.500,00 КМ 

3. за отплату обавеза из    

ранијих година                  115.775,00 КМ 

УКУПНО       6.992.972,00 КМ 

           

III 

Приходи буџета општине утврђени су 

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

Републике Српске. 

 

IV 

У поступку извршења буџета носиоци 

средстава и остали корисници имају овлаштења и 

дужности утврђене овом Одлуком. 

 

V 

Одјељење за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

према усвојеном буџету. 

 

VI 

  Извршење буџета вршиће се  у складу са 

следећим динамичким планом: 

- I    Квартал   24% буџета, 

- II   Квартал  24% буџета, 

 

- III  Квартал  26% буџета, 

      -     IV Квартал  26% буџета. 

 

VII 

Корисници буџетских срeдстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи 

се начелима рационалности и штедње и у складу са 

приоритетима, те тако расходе одржати на нивоу 

или испод нивоа буџетских прихода, као и пронаћи 

ефикасније методе наплате буџетских прихода. 

 

VIII 

Буџетски корисници властите приходе у 

цјелости усмјеравају у корист буџета Општине. 

Коришћење цјелокупних средстава буџетски 

корисник ће вршити према оперативним  

(кварталним) плановима за 2022. годину, које 

одобрава начелник Одјељења за финансије. 

Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства само за 

одобрене намјене и до планираног износа по 

оперативним плановима, а у складу са 

расположивим средствима. 

 

IX 

Корисници буџетских средстава су обавезни 

да поднесу Одјељењу за финансије своје 

оперативне (кварталне) финансијске планове за 

извршење буџета 15 дана прије почетка сваког 

квартала, које израђују на основу Упутства 

одјељења  за финансије о начину сачињавања и 

оквирним износима оперативних (кварталних) 

финансијских планова. 

Одјељење за финансије даје сагласност 

буџетским корисницима на поднесене кварталне 

финансијске планове за извршење буџета, а у 

складу са процијењеним остварењем прихода за 

исти период фискалне године. 

Ако буџетски корисник не поднесе 

оперативни (квартални) финансијски план у року из 

става 1. овог члана, квартални план за тог буџетског 

корисника одређује Одјељење за финансије. 

Укупан збир свих оперативних (кварталних) 

финансијских планова за извршење буџета сваког 

буџетског корисника мора бити једнак износу 

усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског 

корисника. 

 

X 

Буџетски корисници, обухваћени трезорским 

начином пословања, су дужни подносити извјештаје 

Одјељењу за финансије, у складу са Правилником о 

финансијском извјештавању за кориснике прихода 

буџета Републике, општина и градова и фондова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/11 и 

126/11), у прописаним роковима и на прописаним 

обрасцима. 
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Остали буџетски корисници су дужни 

поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 

утрошку средстава у року од 10 дана по истеку 

полугодишта, односно године. Извјештај мора 

садржавати све податке неопходне за потпуну 

информацију о утрошеним средствима. 

Буџетском кориснику, који не достави 

извјештај у року, неће бити дозначена средства до 

достављања истог. 

 

XI 

Буџетски корисници су одговорни за 

формалну, рачунску и суштинску исправност 

књиговодствених исправа и исправа прописаних 

Законом о трезору („Службени гласник Републике 

Српске“, број 28/13). 

На основу књиговодствених исправа из 

става 1. овог члана буџетски корисници попуњавају 

обрасце за трезорско пословање буџетског 

корисника и достављају Одјељењу за финансије. 

Одјељење за финансије врши протокол и 

контролу примљених образаца и након тога врши 

хронолошко, систематско и књиговодствено 

евидентирање у систему трезорског пословања, 

односно у Систему управљања финансијским 

информацијама (СУФИ), кроз модуле набавке, 

обавеза, поравнања и потраживања. 

 

XII 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања корисника 

буџетских средстава у складу са овом Одлуком и 

Законом о буџетском систему Републике Српске, 

вршиће Одјељење за финансије. 

За реализацију планираних властитих 

прихода (наплату потраживања), намјенско 

трошење средстава, тачност и вјеродостојност 

књиговодствених исправа, одговарају потрошачке 

јединице буџетски корисници. 

Буџетски корисници су одговорни за 

рачуноводство и интерну контролу. Дужни су да 

успостављају и одржавају систем управљања и 

рачуноводствене контроле над одобреним 

буџетима, одобреним финансијским плановима и 

оперативним (кварталним) буџетима, буџетским 

средствима и буџетским издацима. 

 

XIII 

Начелник општине може по приједлогу 

начелника Одјељења за финансије, средства 

распоређена буџетом прераспоређивати: 

 

- у оквиру једне потрошачке јединице и између 

потрошачких јединица (одјељења и служби) 

у оквиру oдјељења Општинске управе,  

 

 

 
- и у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица у оквиру 

осталих кориснка буџета општине. 

 

Прераспоређивање се може вршити до износа од 

5% у односу на укупно усвојена средства јединице 

којој се средства умањују. 

 

XIV 

Прерасподјела средстава између текућих и 

капиталних расхода у оквиру буџетског корисника 

(потрошачке јединице) се врши на основу одлуке 

Начелника општине. 

Прерасподјела средстава буџетског 

корисника (потрошачке јединице) у оквиру  текућих 

расхода и у оквиру капиталних расхода, врши се  на 

основу одлуке Начелника општине или Начелника 

одјељења за финансије. 

Изузетно од става 2.овог члана не може се 

вршити прерасподјела средстава са материјалних 

трошкова на трошкове личних примања. 

 

XV 

Обавезе по основу расхода буџета према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће се 

извршавати по оперативним плановима истих – 

сљедећим приоритетима: 

 

1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање. 

2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања, 

3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 

4. средства за социјалну заштиту и посебну 

заштиту бораца, 

5. средства за обавезе према добављачима за 

робу, материјал у услуге, 

6. средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање, 

7. средства за остале обавезе и грантове по 

редослиједу који утврди Начелник општине. 

 

XVI 

Кориштење средстава, по планираним 

властитим изворним приходима, следећих 

потрошачких јединица: 

 

- ЈУ Центар за социјални рад, 

- ЈУ За предшколско васпитање и образовање 

„Први кораци“, 

-     ЈУ„Народна библиотека“ и 

- ЈУ СШЦ  „Милорад Влачић“ 

 

може се вршити у висини стварног остварења тих 

прихода и по одобрењу кварталних финансијских 

планова од стране Одјељења за финансије. 



Број  16  Страна 21 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

Уколико не дође до реализације (наплате) 

сопствених прихода потрошачких јединица из става 

1. овог члана, у сразмјерном износу, умањиваће се  

одобрени текући и капитални расходи. 

Одобрени расходи, који се финансирју из 

изворних прихода буџета општине, ће се 

реализовати у складу са овом Одлуком за 

потрошачке јединице  Општинске управе 

Власеница, као и за остале потрошачке јединице. 

 

XVII 

Коришћење средстава за капитална 

улагања може се вршити по добијању сагласности 

Одјељења за финансије на план утрошка тих 

средстава, а прије спровођења процедура 

прописаних Законом о јавним набавкама. 

 

XVIII 

Капитални расходи Општинске управе, 

распопредиће се у оквиру Програма капиталних 

инвестиција, конкретних, надлежних Одјељења. 

Реконструкција и одржавање путева биће 

планирани Програмом одржавања локалних и 

некатегорисних путева за 2022. годину. 

Дио прихода, који је Законом о комуналним 

дјелатностима предвиђен за комуналну потрошњу, 

планиран је и биће распоређен Програмом 

заједничке комуналне потрошње за 2022. годину. 

 

XIX 

У оквиру  усвојених програма из члана 17. 

ове Одлуке, Начелник општине може 

преусмјеравати средства до износа од 20% 

вриједности одређене инвестиције, односно 

активности, у складу са спроведеним процедурама 

јавне набавке, с тим да стварање обавеза 

потрошачких јединица – корисника буџета не смије 

бити веће од укупних програмом дефинисаних 

расхода и динамике остварења прихода буџета. 

 

XX 

За извршење буџета Начелник општине је 

одговоран Скупштини општине. 

 

XXI 

Начелник општине дужан је Скупштини 

општине поднијети полугодишњи и годишњи 

извјештај у законском року. 

 

XXII 

Уколико у току године дође до повећања или 

смањења буџетских средстава, односно повећања 

или смањења буџетских издатака, уравнотежење 

буџета се спроводи путем ребаланса буџета, а по 

поступку за доношење буџета. 

 

 

 

XXIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Власеница“. Одлука ће се примјењивати од 

01.01.2022. године. 

 

Број: 01-022-176/21                                                                         

Датум: 23.12.2021.године                                                     

Власеницa                                                                                              

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                           СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ                                                                                                      

                                                   Горан  Ђурић, с.р. 

           

 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), члана 8. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник РС“, број 91/15) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17),  Скупштина 
општине Власеница, на 7. редовној сједници 
одржаној дана  23.12.2021.године,  донијела је 
 
 

O Д Л У К У 
о висини стопе пореза на непокретности 

на подручју Општине Власеница за 2022. годину 
 
 
I 

Овом одлуком утврђује се стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју општине Власеница за 2022. годину у  
висини 0,15 %. 

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

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

  
II 

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

 
 

III 
Пореска управа утврдиће пореску основицу 

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

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Општине  
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Власеница”. Одлука ће се примјењивати у периоду 
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.  
 
Број: 01-022-174/21                                                                                    
Датум: 23.12.2021.године                                                                 
Власеница      
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                    
                                                     Горан Ђурић, с.р. 
 

 
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17) и чл.109.,110. став (2) и 111.  
Пословника о раду Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
10/17, 18/17, 5/19 и 11/20), Скупштина општине 
Власеница, на 7. редовној  сједници  одржаној   данa  
23.12.2021.године, д о н и ј е  л а     ј е   

 
 

О Д Л У К У 
 
 
I 

 Овом  Одлуком  усваја се  Програм  рада 
Скупштине  општине Власеница за   2022.годину. 
 
 

II 
 Саставни  дио ове Одлуке  је Програм  рада  
Скупштине  општине   Власеница  за  2022.годину. 
 
 

III 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  осмог дана од  
дана   објављивања   у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-177/21                                                                    
Датум: 23.12.2021.године                                                  
Власеница        
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 

 
 

 
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37.Статута општине 

Власеница („Службени гласник општине 

Власеница“, број  9/17) и чл.109. и 110. Пословника 

о раду Скупштине општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број 10/17, 18/17, 5/19 

и 11/20), Скупштина општине Власеница, на 

 7. редовној  сједници одржаној  данa  23.12.2021. 

године, д о н и ј е  л а     ј е    

 
 
 

 
П Р О Г Р А М 

РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА  ЗА  2022.ГОДИНУ 

 
У В О Д 

Програмом рада Скупштине општине за 

2022.годину утврђују се основни задаци Скупштине 

који произилазе из законом прописаних обавеза, 

утврђене политике и интереса грађана. 

Програм ће се прилагођавати стварним 

друштвеним потребама и остаје отворен и за друга 

питања за  која се током године утврди  потреба или  

која  Скупштина  општине  затражи. 

Начелник општине, други предлагачи 

материјала и обрађивачи дужни су да се придржавју 

датих  рокова и  да са овим Програмом ускладе своје  

програме рада.  

 Програм садржи увод, информативни  

тематски  дио са утврђеним носиоцима послова и 

роковима за разматрање на Скупштини. 

 

        I    ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1. Извјештај о раду Скупштине општине Власеница 
за 2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник   Скупштине   
                          општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

2. Извјештај о раду начелника општине  Власеница 
за 2021.годину  

ОБРАЂИВАЧ:Начелник   Општине   
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

3. Извјештај о раду заступника општине Власеница  
пред судовима за   период  од  01.01. до 
31.12.2021.године 
  ОБРАЂИВАЧ: Заступник општине  
                                      Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

4. Извјештај о раду и Финансијски извјештај   
установа на подручју општине   Власеница за 
2021.годину: 
            -  ЈЗУ Дом  здравља  
            -  ЈУ Центар  за социјални рад  
            - ЈУ  Културни центар 

- Туристичка организација  општине     
               Власеница  

   ОБРАЂИВАЧ: Установе  
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине        
 

5. Извјештај о раду   и  Финансијски  извјештај ОО 
Црвеног крста  Власеница  за   2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ОО Црвени  крст 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

6. Извјештај  о   раду   Полицијске  станице  
Власеница за  2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска  станица   
                         Власеница  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
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7. Извјештај  о раду  Правобранилаштва  
Републике Српске   Сједиште замјеника  Власеница    
за    период  од  01.01. до  31.12.2021.године 

ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво   
 Републике Српске  Сједиште   замјеника  
                         Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

8. Извјештај  о раду  и Финансијски  извјештај   ЈКП 
„Власеница“  д.о.о.  Власеница за  2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

9. Извјештај  одборника  о спроведеним  
активностима  за  спровођење  „Одборничког  сата“  
у мјесним  заједницама  општине Власеница  за  
 период  од   01.07.  до  31.12.2021.године 

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

10. Извјештај  о  раду  комисија  које је  именовала  

Скупштина  општине  Власеница  за  период  од  

01.07. до  31.12.2021.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије  Скупштине 

                         општине 

ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник  Општинe 

 

 11. Извјештај  о раду Одбора за жалбе општине 
Власеница за период од 01.07. до 31.12.2021.годи–
не 
             ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе 
             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 
12. Информација  о раду  инспекцијских  органа   
Општинскe  управe општине Власеница  за  
2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и   
                         друштвене   дјелатности           
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

13. Информација о реализацији Програма 
подстицаја и активности набавке   репроматеријала   
за  развој  пољопривредне производње средствима   
  општинског   буџета  у  2021.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и    
                         друштвене  дјелатности              
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

14. Информација  о  раду  комуналне  полиције  на 
подручју  општине  Власеница  за  2021.годину 
    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и    
                                     друштвене  дјелатности               

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 

15. Информација о материјалном положају и  
здравственој заштити пензионера   на  подручју  
општине  Власеница  за  2021.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Удружење  пензионера 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

 
 
 

 
16. Информација  о стању и степену развоја 
занатства  и мале привреде у  општини  Власеница   
за  2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и   
                         друштвене  дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 
 

17. Информација  о стању у области физичке 
културе и  спорта на  подручју  општине   Власеница  
за   2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду  и    
                        друштвене  дјелатности                  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

18. Информација о газдовању у приватним шумама 
на подручју општине   Власеница за  2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Бирач“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 

 
19. Информација о  раду  Општинских  борачких  
организација: Ратних војних    инвалида, Породица  
заробљених  и погинулих бораца  и несталих 
цивила  и  Борачке  организације Власеница  за  
2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ОО  РВИ,  ППБ  и несталих  
                         цивила и БО  Власеница  

              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
20. Информација о  стању  борачко-инвалидске  
заштите на подручју  општине  Власеница  за  
2021.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  општу  управу 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
 21. Информација о снабдијевању  електричном  
енергијом општине Власеница   за  период  од  01.07.  
до  31.12.2021.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ  „Електродистрибуција“    
                         Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

22. Одлука о утврђивању  просјечне, коначне 

грађевинске цијене   1м2 корисне  површине 

стамбеног  и  пословног   простора на подручју 

општине  Власеница  у  2021.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  

 уређење и  стамбено  комуналне  послове 

          ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 

23. Одлука о утврђивању  вриједности бода за 

обрачун комуналне накнаде за  2022.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  

 уређење и стамбено  комуналне   послове                                   

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 

24. Одлука о висини   накнаде за   уређење   градског  

грађевинског  земљишта  за  2022.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно   

уређење   и  стамбено  комуналне  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
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25. Програм  здравствене  заштите  животиња  на 
подручју  општине Власеница   за 2022.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и      
                         друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

26.  Програм заједничке комуналне потрошње  за 
2022.годину 

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

27. Програм  одржавања  и  заштите  локалних  и  
некатегорисаних  путева  на подручју општине  
Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  
              уређење и  стамбено  комуналне послове    

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

28. Програм подстицаја и активности набавке 

репроматеријала за  развој пољопривредне  

производње средствима  општинског буџета  у  2022.  

 години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  

                        и  друштвене дјелатности  

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 

29. Програм  спортских  активности   на подручју  
општине Власеница за   2022.годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и  
                          друштвене  дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

30. Програм   мјера  системске  превентивне 
дезинфекције и  дератизације  за  2022.годину 

 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  привреду  и  
                          друштвене  дјелатности  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

31. Годишњи  Програм  рада и финансијски  План  

Јавних   установа   на  подручју  општине Власеница  

за  2022.годину   

– ЈЗУ Дом  здравља  

– ЈУ Центар  за социјални рад  

– ЈУ  Културни центар  

         –Туристичка организација  општине   

                Власеница  

ОБРАЂИВАЧ: Јавне  установе 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 

32. План  кориштења средстава   остварених  по  

основу  накнада: 

 –за електроенергетске  објекте, 

 –за финансирање   посебних  мјера  заштите   

                од  пожара, 

 –по основу  водних  накнада, 

 –за експлоатацију  шума. 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 

 

 

            II   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1.Извјештај о извршењу  буџета општине Власеница  
за период  01.01- 31.12.2021.године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

2. Информација  о стању у области запошљавања 
на подручју општине  Власеница за  2021.годину 
     ОБРАЂИВАЧ:  Завод  за запошљавање   
                                      РС – Биро  Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

3. Информација  о  стању  у  области  комуналне  
хигијене  на  подручју општине   Власеница  за   
2021.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и  
                                      друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

4. Информација  о  инвестиционом и текућем  
одржавању  стамбених  зграда   на  подручју  
општине Власеница за  2021.годину 

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

 
5. Информација  о  стипендирању  ученика и 
студената  на подручју  општине  Власеница   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и  
                         друштвене дјелатности  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

6. Информација о раду привредних субјеката  на 
подручју општине Власеница  за   2021.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и   
                        друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

7. Информација о друштвеном  положају  младих  на 
подручју  општине  Власеница  

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и   
                         друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

8. Одлука о доношењу  Регулационог  плана за 
подручја Крушевик, Заједница и  Лијепа Раван  на 
територији  општине Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  
уређење и  стамбено  комуналне  послове 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

III   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

     21. СЕПТЕМБАР – СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 

1. Извјештај  одборника  о спроведеним  

активностима  за  спровођење     „Одборничког  сата“  

у мјесним  заједницама  општине  Власеница  за    

период  од   01.01.  до  30.06.2022.године 

   ОБРАЂИВАЧ: Одборници  за  спровођење   

                                    „Одборничког  сата“ 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
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2. Извјештај о раду  комисија  које  је  именовала  
Скупштина  општине  Власеница  за  период  од  
01.01.  до   30.06.2022.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије Скупштине  
                        општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  
 

3. Извјештај о раду  Одбора  за жалбе  општине 
Власеница за период од  01.01. до  30.06.2022. 
године 
           ОБРАЂИВАЧ: Одбор  за  жалбе  
            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
4. Извјештај о раду Полицијске станице  Власеница  
по областима криминалитета, јавног реда и мира  и 
безбједности саобраћаја за период  од  01.01.  до 
30.06.2022.године 

ОБРАЂИВАЧ:  Полицијска станица    
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
5. Извјештај  о  вриједности  имовине  општине 
Власеница  за  2021.годину 
 ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење  за  просторно  
            уређење и стамбено  комуналне  послове и  
                                      Одјељење за  финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
6. Информација о резултатима  васпитно  
образовног рада     ОШ  „Вук  Караџић“        Власеница  
за школску 2021 / 2022  годину 

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

7.  Информација о резултатима  васпитно  
образовног  рада СШЦ  „Милорад   Влачић“   
Власеница  за  школску  2021 / 2022  годину 

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

8. Информација   у области водоснабдијевања  на 
подручју општине  Власеница  за  период  од 01.01. 
до  30.06.2022.године  

ОБРАЂИВАЧ:  ЈКП  „Власеница“ д.о.о. 
           ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 
 
9. Информација о снабдијевању  електричном 
енергијом општине Власеница за  период  од  
01.01.  до  30.06.2022.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ „Електродистрибуција“    
                        Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

10. Информација  о раду  мјесних  заједница  на 
подручју општине Власеница 

 ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и   
                          друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
 
11. Одлука о доношењу  Регулационог  плана  
зимског  спортско-рекреативног   центра  „Игришта“ 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно  
              уређење и  стамбено  комуналне послове 

                      
           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
 12. Стратегија  за младе  општине  Власеница 
           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  привреду  и  
                                    друштвене  дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

IV   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1. Програм рада Скупштине општине Власеница за 
2023.годину 

ОБРАЂИВАЧ:  Колегиј  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник  Скупштине  
                    општине  и Начелник   Општине 
 

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

 ОБРАЂИВАЧ: Начелник   Општине  
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

3. Извјештај  о раду   за  2021/2022  и финансијски  
извјештај  за 2021.годину Јавне установе за  
предшколско  васпитање и образовање „Први  
кораци“ Власеница  

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Први  кораци“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 

 4. Годишњи  Програм  рада  за  2022/2023  и 

финансијски  План   за  2022. годину Јавне  установе 

за предшколско  васпитање и образовање   „Први  

кораци“   Власеница  

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Први  кораци“ 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 

5. Нацрт   Ребаланса буџета општине Власеница за 
2022.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

 6. Нацрт   Буџета општине Власеница за 
2023.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

7. Ребаланс  буџета општине Власеница за 
2022.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

8.  Буџет  општине Власеница за 2023.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине      
 

 9. Информација о стању малољетничке   
деликвенције  и  насиља у породици на  подручју  
општине   Власеница  за  2022.годину 

ОБРАЂИВАЧИ:  Полицијска станица    
Власеница   и  ЈУ  Центар   за социјални 

рад  Власеница 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
10.  Информација  о стању  у области  цивилне  
заштите  на подручју  општине Власеница  
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у 2022.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду  и    
                         друштвене  дјелатности                  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине       
            

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

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

12. Одлука о  извршењу  Буџета  општине  

Власеница   за  2023.годину 

  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 

13. Одлука  о  висини    стопе  пореза  на  

непокретности  на подручју општине Власеница  за  

2023.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине   

 

Број: 01-022-177/21                                                                    

Датум: 23.12.2021.године                                                

Власеница             

                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ       

                                                      Горан  Ђурић, с.р. 

 

На основу члана 132. Закона о  привредним 
друштвима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), члана 5. Став 1. 
Тачка  а) Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске„, број: 75/04, 78/11) и 
Одлуке о оснивању  Јавног  комуналног  предузећа 
„Власеница“ д.о.о. Власеница, Скупштина општине 
Власеница у улози оснивачке скупштине Јавног 
комуналног предузећа „Власеница“ д.о.о. 
Власеница, на  7. редовној сједници  одржаној  дана  
23.12.2021.године,  донијела   је   
 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА   
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ВЛАСЕНИЦА“ Д.О.О.  ВЛАСЕНИЦА 

 
 

Члан 1. 
 У Статуту  предузећа ЈКП “Власеница“ доо  
Власеница (Сл.Гласник  општине Власеница  
бр.6/19) у члану  6 постојећем  списку дјелатности  
додаје се: 
 

– 32.99  производња  мртвачких сандука 
– 55.90  остали  смјештај 
– 56.21 дјелатност  кетеринга 

 
 
 
 

 
– 82.19 фотокопирање, припрема  

докумената и остале  специјализиране  
канцеларијске  помоћне  дјелатности 

– 38.31 растављање  олупина 
– 42.21 изградња  цјевовода  за течности и 

гасове  
– 43.13 испитивање  терена за градњу, 

бушење и сондирање 
– 43.20 електроинсталациони радови, 

увођење  инсталација  водовода,  
             канализација, плина и остали грађевински   
             радови 

– 43.22 увођење  инсталација 
– 38.12 прикупљање  опасног  отпада  
– 38.22  обрада и одлагање  опасног  отпада 
– 46.77 трговина на велико отпадом и 

остацима 
– 49.42 услуге  пресељења 
– 49.50 цјевоводни  транспорт 
– 55.20 одмаралишта и  остали смјештај за 

краћи  одмор 
– 77.29 изнајмљивање  и  давање  у  закуп 

осталих  предмета  за  личну употребу и 
домаћинство 

– 81.10 помоћне  дјелатности  управљања  
зградама 

– 81.21 основно  чишћење  зграда 
– 82.99 остале   пословне  помоћне  услужне  

дјелатности 
– 96.01 прање и хемијско  чишћење  

производа  од текстила и крзна 
 

Члан 2. 
 Члан  9. Став 1 мијења  и гласи  „Предузеће 
формира обавезне резерве“. 

У  истом члану  у  ставу 2   иза броја  “5%“ 
брише се зарез а ријечи „док резерве не достигну 
20% од укупног  основног  капитала  Предузећа“ 
замјењују се ријечима „добити,  умањене за  губитак  
од претходне године“. 
 У истом члану  послије  става 2  додаје се 
став 3 који гласи : „резерве се могу  користити за  
покриће  губитка  и  за  увећање  основног  капитала“. 
 

Члан 3. 
У члану 11  став 1  ријеч  „полугодишњим“, 

брише се. 
 

Члан 4. 
 У члану   18  став  1  алинеја 5  мијења се и 
гласи  „усвајању  годишњег финансијског  извјештаја  
и  извјештаја  о  пословању  предузећа“. 
  У истом  члану,  став 1 алинеја 15 послије 
ријечи  „године“, брише се. 
  У  истом члану,  став 1  после  алинеје  17  
додаје се  алинеја  18  која гласи „Годишњи  
извјештај  о  раду  в.д.  Надзорног  одбора“. 
 Став  2  се брише. 
 

Члан 5. 
 У члану 19.  Став 1  алинеја  2  послије ријечи 
„мјеста“ додаје се „и Правилника  о  дисциплинској  
одговорности“. 
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 У истом члану, у  ставу 1  алинеја  5  
мијења се и гласи  „доноси смјернице  о набавци  и 
врши надзор  над спровођењем  јавних набавки“. 
 У  истом члану, у ставу 1  алинеја  11  ријеч  
„полугодишњи“, брише се. 
 У  истом  члану, у ставу 1  алинеја  12  
мијења се и гласи  „подноси Скупштини  годишњи  
извјештај о раду Надзорног  одбора“. 
 У  истом  члану, у  ставу 1 алинеја   14  
после ријечи „године“, брише се. 

У  истом  члану, после   алинеје  14  додаје  
се  алинеја 15  која гласи: „доноси  Правилник о 
дисциплинској  одговорности“. 
 Садашња   алинеја 15  постаје  алинеја  16. 
 

Члан 6. 
 У члану 21  став 1  ријечи „Сједнице 
Надзорног одбора  одржавају се  по потреби а 
најмање једном мјесечно“, мијењају се  ријечима 
„Сједнице Надзорног одбора одржавају се по 
потреби  а најмање  једном у три мјесеца“. 
 

 Члан 7. 
 У  члану 24 став 1  додаје се  алинеја 13  која 
гласи „Припрема и подноси Надзорном  одбору и 
Скупштини  годишњи  финансијски  извјештај и 
извјештај о пословању“. 
 У  алинеји  8  ријечи  “доношење  Правилника 
о раду и акта  о начину утврђивања  одговорности  
запослених  за повреде  радне обавезе, као и 
осталих  општих аката“ мијењају се ријечима  
„доношење Правилника о раду и осталих  општих 
аката“. 
 Садашња   алинеја  13  постаје  14. 
 

Члан 8. 
 Члан 26  став 2  тачка 2  послије ријечи 
„разрјешењем“  ријечи  „о чему на приједлог 
Надзорног  одбора  одлучује Скупштина а по 
претходно спроведеном  поступку утврђивања  
одговорности“ мијењају се ријечима  „ о чему 
одлучује  Надзорни одбор у складу са Законом, 
Статутом, Правилником о дисциплинској 
одговорности и другим важећим прописима који 
регулишу  ову област“. 
 

Члан 9. 
У члану  29 став 2   алинеја  3  ријеч 

„полугодишњи“, брише се. 
 

Члан 10. 
 У члану 34 став 1  ријечи „периодични  
обрачун“ мијењају  се  ријечима „годишњи  
обрачун“. 
 

Члан 11. 
 Члан  40  послије броја  „5%“, брише се. 
 

Члан 12. 
 У члану 20  став 3,4, 6  и члану 21 став 2  
измјенити  правописне грешке, те умјесто 
„предјседник“, „предједник“, „предјесник“, треба да 
стоји „предсједник“. 
 
 

 
Члан  13. 

 Ова  одлука ступа на снагу  осмог  дана од 
дана   објављивања у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-169/21                                                                                        
Датум: 23.12.2021.године   
                                                  Предсједник 
                                 Скупштине  општине Власеница 
                                               Горан  Ђурић, с.р.                                                                         

 

                                                                                                                
На  основу  чл.39. и 51.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 37. и 59. Статута 
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и чл.47. и 50. Пословника о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број 10/17, 18/17, 5/19 
и 11/20), Скупштина општине Власеница, на 7. 
редовној сједници  одржаној дана  
23.12.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени  Одлуке о  именовању  Комисије за  

буџет и финансије Скупштине општине 
Власеница 

 
I 

 У  Одлуци  о именовању  Комисије за буџет 
и финансије  Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
13/20), у тачки I став  1. подтачка  3., ријечи:  
„Давор Милић, члан“, замјењују  се ријечима: 
 
„3. Жељко Окиљ, члан“ 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-171/21                                                                  
Датум: 23.12.2021.године                                               
Власеница      
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
                                                   Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
На  основу  чл.39. и 51.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 37. и 59. Статута 
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и чл.47. и 56. Пословника о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број 10/17, 18/17, 5/19 
и 11/20), Скупштина општине Власеница, на 7. 
редовној сједници  одржаној дана  23.12.2021. 
године, д о н и ј е л а    ј е 
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О Д Л У К У 

о измјени  Одлуке о  именовању  Комисије за  
заштиту  околине, културног и  природног  
насљеђа Скупштине општине Власеница 

 
I 

 У  Одлуци  о именовању  Комисије за  
заштиту  околине, културног и природног насљеђа 
Скупштине општине Власеница („Службени гласник  
општине  Власеница“, број 2/21), у тачки  I  став  1. 
подтачка 4.,  ријечи „ Жељко Окиљ“, замјењују се 
ријечима: 
 
„4. Драган  Илић“ 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-172/21                                                                    
Датум: 23.12.2021.године                                                  
Власеница        
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На  основу  члана 9. став (3) и (4) Закона о 

здравственој  заштити („Службени гласник  
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 
37.Статута  општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 7.редовној сједници 
одржаној  дана 23.12.2021.године,  д о н и ј е л а    
 ј е 
 

О Д Л У К У 
о оснивању  Одбора за здравље 

 
I 

 Овом  Одлуком  оснива се Одбор  за 
здравље на нивоу  општине Власеница ( у даљем 
тексту: Одбор),  у саставу: 
 
1. Гордана Крстић, 
2. Радомирка Ступар, 
3. Родољуб Станишић, 
4. Радован  Перендић, 
5. Татјана Савић, 
6. Мара Ђурић  и 
7. Љиљана  Савиновић. 
 

II 
 Одбор се оснива  у циљу  активног учешћа у 
креирању  планских докумената за  здравље и  
остваривање  дефинисаних циљева на нивоу  
примарне здравствене заштите, подршке и помоћи 
здравственим  установама и здравственим  
радницима, као и непосредног  учешћа грађана у  
исказивању  здравствених  потреба. 
 
 
 
 

 
III 

 Мандат  чланова  Одбора  траје  до  истека 
мандата  Скупштине  општине Власеница, која га је 
основала. 
 

IV 
 Јавна  здравствена  установа  Дом здравља  
Власеница успоставља сарадњу  са Одбором и 
пружа информације  о својим активностима  и о 
питањима  здравствене  заштите   од интереса  за 
грађане. 
 

V 
 Одбор за здравље  донијеће свој  Пословник 
о раду  којим ће регулисати  начин рада и друга 
питања од значаја   за функционисање  Одбора. 
 
 

VI 
 Ступањем  на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи Одлука о оснивању  Одбора за здравље 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
6/12). 
 

VII 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана од 
дана  објављивања у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-173/21                                                                     
Датум: 23.12.2021.године                                                   
Власеница     
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић, с.р.                                               
 

 
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) 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 
30.06.2021.године, Скупштина  општине Власеница,  
на 7. редовној  сједници,  одржаној  дана   
23.12.2021.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 
30.06.2021.године. 
 

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

 
Број: 01-022-138/21                                                                     
Датум: 23.12.2021.године                                                 
Власеница          
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић, с.р.     
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На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
37.Статута  општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број  9/17), а након 
разматрања  Информације о стању у области 
водоснабдјевања   на подручју  општине Власеница 
за период  од 01.01. до 30.06.2021.године, 
Скупштина  општине Власеница,  на 7. редовној  
сједници,  одржаној  дана   23.12.2021.године,   
д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

           1. Усваја  се Информација о  стању у области 
водоснабдјевања   на подручју  општине Власеница 
за период  од 01.01. до 30.06.2021.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-148/21                                                                    
Датум: 23.12.2021.године                                                 
Власеница      
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                               
                                                    Горан  Ђурић, с.р 
 

 
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени гласник  

општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о легализацији 

бесправно изграђених  објеката на подручју 

општине Власеница, Скупштина  општине 

Власеница,  на 7. редовној  сједници,  одржаној  

дана   23.12.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се Информација о легализацији 
бесправно изграђених  објеката на подручју 
општине Власеница. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-161/21                                                                    

Датум: 23.12.2021.године                                                 

Власеница       

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                             

                                                   Горан  Ђурић, с.р. 

 

 
 
 

 
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) 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 30.11.2021.године, Скупштина  општине 
Власеница,  на 7. редовној  сједници,  одржаној  
дана   23.12.2021.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 Полицијске 
станице Власеница по областима криминалитета, 
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја за 
период од 01.01. до  30.11.2021.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-165/21                                                                   
Датум: 23.12.2021.године                                                 
Власеница         
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић, с.р.                                                                           
 

 

На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени гласник 

општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о снабдјевању 

електричном енергијом општине Власеница за 

период од 01.01. до 30.06.2021.године, Скупштина  

општине Власеница,  на 7. редовној  сједници,  

одржаној  дана  23.12.2021.године, д о н и ј е л а   ј е 

  

З А К Љ У Ч А К 

           1. Усваја  се Информација о снабдјевању 
електричном енергијом општине Власеница за 
период од 01.01. до 30.06.2021.године. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-167/21                                                                    

Датум: 23.12.2021.године                                                 

Власеница      

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК            

                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                               

                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
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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 7. редовној  сједници  одржаној  дана,  
23.12.2021.године,  донијела је:        
                                                                                                      

ЗАКЉУЧАК 
о давању  мишљења за утврђивање општег 
интереса у сврху изградње паркинг гараже у 

Власеници 
 
I 

Даје се позитивно мишљење за утврђивање општег 
интереса за  потребе регулисања имовинско-
правних односа у сврху изградње паркинг гараже у 
Власеници.   
 

II 
Непокретности које су предмет регулисања 
имовинско-правних односа, означене су као: 
-кч.бр.429 новог премјера уписана у ПЛ број 3 
К.О.Власеница 1 укупне површине 314 m², којој 
одговарају парцела старог премјера кч.бр. 5/68 
уписана у ЗК уложак број 3578 К.О. Власеница и 
парцела старог премјера 5/69 уписана у ЗК број 2759 
К.О.Власеница, 
-кч.бр. 430/2 новог премјера уписана у ПЛ број 3 
К.О.Власеница 1, укупне површине 41 m², а којој 
одговара кч.бр. 5/269  уписана у ЗК уложак број 2759 
К.О.Власеница. 
 

III 
Овај Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ .  
    
Број: 01-022-180/21                                                                                                          
Датум: 23.12.2021.године                                                                                       
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                 
                                Горан Ђурић, 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 7. редовној  сједници  одржаној  дана, 
23.12.2021.године,донијела je:                                                                                                                                                                                                                                    
   

ЗАКЉУЧАК 
 о давању  мишљења за утврђивање општег 

интереса  
 
I 

Даје се позитивно мишљење за утврђивање општег 

 
 интереса за  потребе регулисања имовинско-
правних односа који се одосе на пут и путни појас у  
насељеном мјесту  Грабовица у Општини 
Власеница.   
 

II 
Непокретности које су предмет регулисања 
имовинско-правних односа, а које се односе на  пут 
и путни појас у насељеном мјесту Грабовица у 
Општини Власеница, означене су као: 
 

- дио кч.бр.1056 новог премјера уписана у ПЛ 

број 207 К.О.Грабовица којој одговара дио 

парцеле старог премјера кч.бр.1156 уписана 

у ЗК уложак број 107 К.О. Грабовица, 

- дио кч.бр.1064 новог премјера уписана у ПЛ 

број 207 К.О.Грабовица, којој одговара дио 

парцеле старог премјера 934/2 уписана у ЗК 

уложак број 107 К.О.Грабовица, 

- дио кч.бр.1065 новог премјера уписана у ПЛ 

број 207 К.О.Грабовица, а којој одговара дио 

кч.бр.934/2  уписана у ЗК уложак број 107 

К.О.Грабовица, 

- дио кч.бр.1100 новог премјера уписана у ПЛ 

број 207 К.О.Грабовица, а којој одговара дио 

кч.бр.934/1 уписана у ЗК уложак број 107 

К.О.Грабовица и дио кч.бр.934/2  уписана у 

ЗК уложак број 107 К.О.Грабовица , 

- дио кч.бр.1101 новог премјера уписана у ПЛ 

број 207 К.О.Грабовица, а којој одговара дио 

кч.бр.927/1 уписана у ЗК уложак број 107  

К.О.Грабовица и дио кч.бр.933 уписана у ЗК 

уложак број 108 К.О.Грабовица. 

 
III 

Овај Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ .  
   
Број: 01-022-181/21                                                                                                     
Датум: 23.12.2021.године                                                                                  
Власеница        
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                   
                                                    Горан  Ђурић, с.р. 
                                                                                                                                                                                                                           

 
На основу члана 88. став (1) и члана 25.  

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17) 
и Одлуке о трећој  допуни Плана набавки Општине 
Власеница за 2021. годину бр.02/3-404-7-4/21 од 
9.11.2021. године, начелник општине Власеница 
донио је 
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ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке  
радова чији je предмет уређење  градског трга и  
изградња спомен  обиљежја у општини Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке  I ове одлуке износи 879.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова  из тачке 
I су  обезбјеђена  из Буџета  Републике  у 
2021.години на основу  Одлукее о измјенама и 
допунама  одлуке о одређивању  приоритетних 
пројеката из Програма  јавних  инвестиција 
Републике Српске за финансирање  из Буџета  у 
2021.години („Службени гласник  Републике 
Српске“, бр. 96/21). 
 

IV 
За реализацију поступка набавке за додјелу уговора 
примјениће се отворени  поступак у складу са 
чланом 25. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Закон). 
Уговор се додјељује на основу критерија најнижа 
цијена у складу са чланом 64. став (1) тачка б) 
Закона. 
Након пријема, отварања и анализе понуда 
провешће се е-аукција у складу са Правилником о 
условима и начину кориштења е-аукције („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број 66/16).  
 

V 
Врста и обим  радова  су утврђени  у главном  
пројекту  за извођење  радова  који је израђен  од 
стране  овлаштених  лица  за израду  техничке 
документације. 
 

VI 
Поступак отварања, прегледа и оцјене понуда ће 
извршити Комисија за набавке која ће бити 
именована посебним рјешењем. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
      
Број: 02/3-404-39/21                                                                     
Датум: 9. новембар 2021. године   
Власеница  
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 

59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43.  

 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“,  
број 90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе 
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера 
на појаву болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 у Републици Српској број: 105-1/21 од 
16.12.2021. године и члана 23. и 31. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Власеница , доноси: 

 
Н А Р Е Д Б У  

о спровођењу мјера за реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 на подручју општине Власеница 

 
1.  У циљу спровођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19) на територији општине 
Власеница, те заштите и спасавања становништва,  
од  24.12.2021. до 31.12.2021. године забрањује се: 
 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица, 
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 
 
2.Дозвољава се конзумација наргиле у времену од 
20.00 часова до краја радног времена предвиђеног 
овом наредбом. Забрањује се продаја и услуга  
коришћења наргила лицима млађим од 18 година у 
угоститељским објектима. 
 
3. Ограничава се радно вријеме  угоститељским 
објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који 
послују самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност (бензинске 
пумпне станице, објекти за смјештај и др.) како 
слиједи: 
 
1) Радним данима од 06.00 до 24.00 часа, а 
викендом од 06:00 до 01:00 час строго поштујући 
упуства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 
2) Дана 31.12.2021., 01.01.2022., 07.01.2022. и 
13.01.2022. године од 06.00 до 02.00 часа поштујући 
упуства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“.  
 
4. Од 24.12.2021. до 31.12.2021. године, а изузетно 
од тачке 1. подтачке 1)  ове наредбе, дозвољавају 
се: 
 
1) такмичарске активности спортских организација и 
спортиста уз присуство публике и уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“, 
2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго придржавање  
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
 
5. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго 
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
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6. Задужују се све васпитно-образовне установе да 
у складу са епидемиолошком ситуацијом редовно 
обавјештавају Министарство просвјете и културе, те 
да уколико буде потребно доставе приједлог за 
обустављање наставе у школама и преласку на 
одвијање наставе на даљину. 
 
7. Приједлог за обустављање наставе у школама из 
тачке 6. ове наредбе може да обухвата све школе 
на подручју одређене јединице локалне самоуправе  
или само одређене школе са или без подручних 
одјељења. 
 
8. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) 
и придржавају се заштитне мјере физичког 
растојања од два метра, како у затвореном тако и на 
отвореном простору, те да се придржавају 
упутстава ЈЗУ  „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору, у зависности од дјелатности која се 
обавља. 
 
9. Изузетно од тачке 8. ове наредбе обавезе 
ношења заштитне маске су изузета: 
 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката. 
 
10. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није 
могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, 
а у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за коришћење 
заштитне маске на отвореном простору.  
 
11. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 
услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Репулике Српске за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају, 
5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера. 
 
12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће као и остали продајни објекти да одреде једно  
или више лица за спровођење епидемиолошких 
мјера у заједничким просторијама објекта (главни 
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:  

 
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ                    
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке дистанце, 
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 
 
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност, 
нарочито укључујући субјекте који обављају 
здравствене дјелатности, дужни су да услове за 
обављање дјелатности прилагоде мјерама 
прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“  и Закона о заштити 
стновништва од заразне болести, а све ради 
спречавања појаве и ширења COVID-19 болести на 
радном мјесту. 
 
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију 
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.   
 
16. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи 
начин: 
 
1) на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у просторијама органа,  
2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и   
 3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на радном 
мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и 
кориснику.   
 
17. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања 
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније 
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и 
предузети све потребне мјере и радње на санацији 
епидемиолошке ситуације. 
 
18. Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи 
Министарство унутрашњих послова-Полицијска 
станица Власеница, Републичка управа за 
инспекцијске послове путем надлежних инспектора 
и инспектора у саставу јединице локалне 
самоуправе и Комунална полиција Општинске 
управе општине Власеница. 
 
19. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 18. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
20. Непоштовање мјера забране и ограничења из 
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом 
о јавном реду и миру („Службени гласник Републике  
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Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 
98/20). 
 
21. Наредба о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирус 
корона (Covid-19) у здравственим установама и 
установама социјалне заштите у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 23/20)  
и Наредба о обавезној контроли лица којима је 
одређена кућна изолација због новог вируса корона 
(Covid-19) у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 24/20) се примјењује уз ову 
наредбу. 
 
22. Ова наредба ступа на снагу 24.12.2021. године и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
23. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-25                                                                                    
од 16.12.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-26                                                                                     
Датум: 24.12.2021. године     
                                           КОМАНДАНТ ШТАБА         
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
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