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                    08. АПРИЛ  2022.године 
                    Власеница 
 
                    БРОЈ  2 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На  основу  члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана  19.став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37.Статута општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница, на 9. 
редовној сједници, одржаној  дана  
05.04.2022.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
Даје  се  сагласност  на  Годишњи програм 

рада  и Финансијски план Јавној  здравственој 
установи  Дом здравља Власеница, број  119/22  од   
28.01.2022.године, за 2022.годину. 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-45/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.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  19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37.Статута општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница, на 9. 
редовној сједници одржаној дана  
05.04.2022.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
Даје  се  сагласност  на  Годишњи програм 

рада  и Финансијски план Јавној установи  Центар 
за социјални рад Власеница, број  01-014.6-1/22    
 од   17.03.2022.године, за 2022.годину. 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-46/22                                                                      
Датум: 05.04.2022.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  19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике Српске“, број  68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37.Статута општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница, на 9. 
редовној сједници одржаној дана 
05.04.2022.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Даје  се  сагласност  на  Годишњи програм 
рада и Финансијски план  Јавној установи Културни 
центар Власеница, за 2022.годину. 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-47/22                                                                      
Датум: 05.04.2022.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  19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37.Статута општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница, на 9. 
редовној сједници одржаној дана 05.04.2022.године 



Страна 2  Број  2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Даје  се  сагласност  на  Годишњи програм 
рада и Финансијски план Туристичкој  организацији  
општине Власеница, за 2022.годину. 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-48/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.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 19. став 

(3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 37.Статута  општине Власеница 

(„Службени гласник општине Власеница“, број  

9/17) и члана 18.став 2. у вези са чланом 19. став 1. 

алинеја 12. Статута ЈКП „Власеница“ д.о.о. 

Власеница („Службени гласник општине 

Власеница“, број 6/19) а након разматрања  Плана 

пословања  ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница за 

2022.годину, Скупштина  општине Власеница,  на 9. 

редовној  сједници,  одржаној  дана   05.04.2022. 

године, д о н и ј е л а    ј е 

 

О Д Л У К У 

I 

 Усваја се План пословања ЈКП „Власеница“ 

д.о.о. Власеница за 2022.годину. 

 

II 

 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику  

општине Власеница“. 

 

Број:  01-022-55/22                                                                      

Датум: 05.04.2022.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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16)  и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број   

 
9/17), а након разматрања Извјештаја о раду и 
финансијског извјештаја Јавне здравствене 
установе Дом здравља Власеница за 2021.годину, 
Скупштина  општине Власеница,  на  9. редовној  
сједници,  одржаној  дана   05.04.2022.године,  
д о н и ј е л а    ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  и финансијски  
извјештај Јавне здравствене установе Дом 
здравља Власеница за  2021.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-31/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16)  и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), а након разматрања Извјештаја о раду и 
финансијског извјештаја Јавне установе Центар за 
социјални рад Власеница за 2021.годину, 
Скупштина  општине Власеница,  на  9. редовној  
сједници,  одржаној  дана   05.04.2022.године,  
 д о н и ј е л а    ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду  и финансијски  
извјештај Јавне установе Центар за социјални рад 
Власеница за  2021.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-32/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16)  и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), а након разматрања  Извјештаја о раду и 
финансијског извјештаја Јавне установе Културни 
центар  Власеница за 2021.годину, Скупштина  
општине Власеница,  на 9. редовној  сједници,  
одржаној  дана   05.04.2022.године, 



Број  2  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
 д о н и ј е л а    ј е 
  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се Извјештај о раду  и 
финансијски  извјештај  Јавне установе Културни 
центар Власеница за 2021.годину.  
 

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

 
Број: 01-022-33/22                                                                       
Датум: 05.04.2022.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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16)  и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), а након разматрања  Извјештаја о раду  и 
финансијског  извјештаја Туристичке организације 
општине Власеница за 2021.годину, Скупштина  
општине Власеница,  на 9. редовној  сједници,  
одржаној  дана   05.04.2022.године,  д о н и ј е л а    
ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се Извјештај о раду  и 
финансијски  извјештај Туристичке организације  
општине  Власеница  за  2021.годину.  
 

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

 
Број: 01-022-34/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.године                                                 
Власеница                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
                                              СКУШТИНЕ  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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), а након разматрања  Извјештаја о раду 
Општинске организације Црвени крст Власеница за 
2021.годину, Скупштина  општине Власеница,  на 9. 
редовној  сједници,  одржаној  дана   
05.04.2022.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 Општинске  
 

 
организације Црвени крст Власеница за 
2021.годину.  

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-35/22                                                                     
Датум: 05.04.2022.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 19. став 
(3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17) и члана 18. став 1.алинеја 5. Статута ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 6/19), а након 
разматрања  Извјештаја  о раду  и финансијског 
извјештаја ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница за 
2021.годину, Скупштина  општине Власеница,  на 9. 
редовној  сједници,  одржаној  дана   05.04.2022. 
године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се Извјештај  о раду  и 
финансијски  извјештај ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница за 2021.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-36/22                                                                    
Датум: 05.04.2022.године          ПРЕДСЈЕДНИК                                      
Власеница                         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 реализацији  
Програма  подстицаја и активности набавке 
репроматеријала  за развој пољопривредне 
производње средствима општинског буџета у 
2021.години, Скупштина  општине Власеница,  на 9. 
редовној  сједници,  одржаној  дана   
05.04.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

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



Страна 4  Број  2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног   

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

 
Број: 01-022-37/22                                                                      
Датум: 05.04.2022.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 стању у области 
физичке културе и спорта на подручју општине 
Власеница за 2021.годину, Скупштина  општине 
Власеница,  на 9. редовној  сједници,  одржаној  
дана   05.04.2022.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 физичке културе и спорта на подручју 
општине Власеница за 2021.годину.  
 

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

 
Број: 01-022-38/22                                                                      
Датум: 05.04.2022.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 раду Општинских 
борачких организација: Ратних војних инвалида, 
Породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила и Борачке организације 
Власеница за 2021.годину, Скупштина  општине 
Власеница,  на 9. редовној  сједници,  одржаној  
дана   05.04.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

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

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

 
Број: 01-022-40/22                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                  
Датум:05.04.2022.године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                            
Власеница                                                      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 снабдијевању 

електричном енергијом  општине Власеница за  

период од 01.07. до 31.12.2021.године, Скупштина  

општине Власеница,  на  9. редовној  сједници,  

одржаној  дана   05.04.2022.године,  д о н и ј е л а   

 ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја  се  Информација о снабдијевању 

електричном енергијом  општине Власеница за 

период  од  01.07.  до  31.12.2021.године. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-41/22                                                                      

Датум: 05.04.2022.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  Програма одржавања и заштите 

локалних и некатегорисаних путева општине 

Власеница за 2022.годину, Скупштина  општине 

Власеница,  на  9. редовној  сједници,  одржаној  

дана   05.04.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се  Програм одржавања и 
заштите локалних и некатегорисаних путева   
општине Власеница за 2022.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-42/22                                                                      

Датум: 05.04.2022.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  



Број  2  Страна 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

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

разматрања  Програма подстицаја и активности 

набавке репроматеријала  за развој 

пољопривредне производње средствима 

општинског буџета у 2022.години, Скупштина  

општине Власеница,  на  9. редовној  сједници,  

одржаној  дана   05.04.2022.године,  д о н и ј е л а  

 ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја  се  Програм  подстицаја и 

активности набавке репроматеријала  за развој 

пољопривредне производње средствима 

општинског  буџета  у  2022.години. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-43/22                                                                      

Датум: 05.04.2022.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  Програма спортских  активности на 

подручју  општине Власеница за 2022.годину, 

Скупштина  општине Власеница,  на  9. редовној  

сједници,  одржаној  дана   05.04.2022.године,   

д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се  Програм  спортских  
активности на подручју  општине Власеница за 
2022.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-44/22                                                                      

Датум: 05.04.2022.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 комисија које је 

именовала Скупштина општине Власеница за 

период од 01.07 до 31.12.2021.године, Скупштина  

општине Власеница,  на  9. редовној  сједници,  

одржаној  дана   05.04.2022.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 комисија које 
је именовала Скупштина општине Власеница за 
период од 01.07 до 31.12.2021.године. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-54/22                                                                     

Датум: 05.04.2022.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 19. став 

(3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“,број 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 37.Статута  општине Власеница 

(„Службени гласник општине Власеница“, број  

9/17) и чл.18.ст. 1.алинеја 5. у вези са ст.2. и чл. 19. 

став 1. алинеја 12. Статута ЈКП „Власеница“ д.о.о. 

Власеница („Службени гласник општине 

Власеница“, број 6/19) а након разматрања  

Извјештаја  о раду  Надзорног одбора ЈКП 

„Власеница“ д.о.о. Власеница за 2021.годину, 

Скупштина  општине Власеница,  на  9. редовној  

сједници,  одржаној  дана   05.04.2022.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  Надзорног 
одбора ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница за 
2021.годину. 

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

Број: 01-022-56/22                                                                    

Датум: 05.04.2022.године                                                 

Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                  

                                                   Горан  Ђурић, с.р. 

 

         



Страна 6  Број  2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

   На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о  

локалној самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 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“, број 9/17), 

Скупштине општине Власеница, на  9. редовној 

сједници одржаној дана, 05.04.2022. године 

донијела је:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању мишљења за утврђивање општег 

интереса 

I 

Даје се позитивно мишљење за утврђивње општег 

интереса за потребе регулисања имовинско-

правних односа који се односе на пут и путни појас 

у насељеном мјесту Власеница,  у Општини 

Власеница.  

 

II 

Непокретности које су предмет регулисања 

имовинско-правних односа, а које се односе на пут 

и путни појас у насељеном мјесту Власеница у 

oпштини Власеница, означене су као:  

 

-дио кч.бр. 564 новог премјера уписана у ПЛ број 

897 K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 6/44 уписана у ЗК уложак 

1058, К.О. С.П Власеница,  

- дио кч.бр. 566, новог премјера уписана у ПЛ број 

76, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 6/127, уписана у ЗК уложак 

245, К.О. С.П. Власеница,   

-дио кч.бр. 386, новог премјера уписана у ПЛ број 

266, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 6/127 уписана у ЗК уложак 

број 245, К.О. С.П. Власеница,  

-дио кч.бр. 523/1, новог премјера уписана у ПЛ број 

172, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/1 уписана у ЗК уложак број 

357 К.О. С.П. Власеница и дио кч.бр 7/210 уписана 

у ЗК уложак број 3415, К.О. С.П. Власеница,  

-дио кч.бр. 525/1 новог премјера уписана у ПЛ број 

172, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера 7/1 уписана у ЗК уложак број 357, 

К.О.  С.П. Власеница и дио кч.бр. 7/210 уписана у 

ЗК уложак број 3415, К.О.  С.П. Власеница и дио 

кч.бр. 7/144 уписана у ЗК уложак број 2101, К.О.  

С.П. Власеница,  

 

 

-дио кч.бр. 523/2 новог премјера уписана у ПЛ број 

946, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/234 уписана у ЗК уложак 

број 1550, К.О. С.П. Власеница,  

 

-цијела кч.бр. 521/2 новог премјера уписана у ПЛ 

број 946, K.O. Власеница 2, којој одговара дио 

парцеле старог премјера кч.бр. 7/234 уписана у ЗК 

уложак број 1550, К.О.  С.П. Власеница,  

 

-цијела кч.бр. 523/3 новог премјера уписана у ПЛ 

број 172, K.O. Власеница 2, којој одговара дио 

парцеле старог премјера кч.бр. 7/1, уписана у ЗК 

уложак број 357, К.О. С.П. Власеница,  

-дио кч.број 522 новог премјера уписана у ПЛ број 

447, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/144, уписана у ЗК уложак 

број 2101, К.О. С.П. Власеница,  

-дио кч.бр. 546/2 новог премјера уписана у ПЛ број 

946, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/234, уписана у ЗК уложак 

број 1550, К.О.  С.П. Власеница,  

-дио кч.бр. 546/1 новог премјера уписана у ПЛ број 

1154, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/138, уписана у ЗК уложак 

2434, К.О. С.П. Власеница,  

-дио кч.бр.548 новог премјера уписана у ПЛ број 76, 

K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/5, уписана у ЗК уложак 

број 58, К.О.   С.П. Власеница,  

-дио кч.бр. 547, новог премјера уписана у ПЛ број 

964, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/208,  

-дио кч.бр. 545/3, новог премјера уписана у ПЛ број 

946, K.O. Власеница 2, којој одговара дио парцеле 

старог премјера кч.бр. 7/234, уписана у ЗК уложак 

број 1550, К.О. С.П. Власеница 

III 

Овај Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Власеница“ .     

 

 Број: 01-022-59/22 

Датум: 05.04.2022.године  

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                              

                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                    Горан Ђурић, с.р. 

 

  

              Горан Ђурић 



Број  2  Страна 7 

Службени гласник општине Власеница 

 

  

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и 36/19), члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11), члана 16. став 5. и став 6. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 89/13), члана 10. Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима 

на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“ бр. 10/17), члана 37. став 2. тачка 2. 

Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 9/17), Скупштина општине 

Власеница је на 9. редовној  сједници одржаној дана  05.04.2022.године, донијела: 

 

П Р О Г Р А М  

одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева општине Власеница за 2022. годину 

 

I УВОД 

 

Јавне путеве је током њихове експлоатације, неопходно одржавати и штитити уз поштовање саобраћајне 

сигнализације, особина и стања пута тако да се учесницима у саобраћају омогуће безбједни и ефикасни 

услови саобраћајног тока, а све у циљу очувања изведеног и пројектованог стања пута.  

Одржавање путева може бити редовно и ванредно. Редовно одржавање подразумијева скуп мјера и радњи 

које се имплементирају током сезонских, систематских и специјалистичких прегледа пута, док се обимнији 

радови ванредног одржавања изводе на основу посебно припремљене техничке документације. Поред 

одржавања путева, активности на путној мрежи које дефинише важећа законска регулатива су: изградња, 

реконструкција, радови рехабилитације и заштите јавних путева и објеката на њима, дефинисање обима 

појединих радова, управљање, финансирање, начин и обављање надзора над стањем јавних путева и 

објеката, као и испитивање услова које мора испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних 

путева и објеката. 

На основу посебног акта, одржавање, рехабилитацију и заштиту локалних, некатегорисаних путева и објеката 

на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.  

С тим у вези, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница, предлаже 

предметни Програм, којим се утврђују врста и вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и 

заштити путне мреже општине. 

Структура путне мреже општине Власеница приказана је на графикону који слиједи. 

 

 

Графикон 1. Путна мрежа општине Власеница 

У путној мрежи, доминантно је учешће локалних и некатегорисаних путева, на које се активности Програма и 

односе (Програмом о заједничкој комуналној потрошњи третира се одржавање улица). Укупна дужина 

некатегорисаних путева износи 184,8 km, док је локалних путева 46,3 km. 

Број путних објеката тј. мостова којима управља надлежно Одјељење има укупно 17 и сви су стални. У табели 

испод је приказана њихова дужина. 

Табела 1. Дужина мостова чије је одржавање у надлежности општине Власеница 

Дужина мостова Број 

Од 5 m до 10 m  12 

Од 10 m до 30 m 5 

Укупно 17 

 

На дефинисаној путној мрежи и мостовима спроводе се активности које су у Програму рашчлањене на 

одржавање, рехабилитацију и заштиту. 

 



Страна 8  Број  2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

II ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 

Активности одржавања локалних, некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Власеница, 

дефинисане су на основу Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката 

(„Службени гласник РС“, бр. 6/15) и односе се на редовно и ванредно одржавање. 

 

II.I Редовно одржавање локалних, некатегорисаних путева и мостова 

Радови редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева општине Власеница обухватају:  

− Надзор и преглед путева и објеката 

Надзор и преглед над стањем путева и мостова обавља Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Власеница, у оквиру редовних и ванредних прегледа, о којима се води 

евиденција. Редовни прегледи путева се обављају циклично, у складу са распоредом утврђеним на основу 

усвојених планова. Ванредни прегледи се врше након настанка догађаја као што су природне катастрофе, 

теже саобраћајне незгоде, пожари, екплозије, клизање терена, при одређивању способности јавног пута за 

преузимање прекомјерних или ванредних оптерећења, прије истека гарантног рока након изградње или 

реконструкције пута или по рјешењу надлежног инспектора. 

 

− Одржавање коловоза 

Радови на коловозу подразумијевају чишћење коловоза те поправљање локалних оштећења: крпљењем 

ударних рупа, залијевањем мрежастих пукотина или пресвлачењем коловоза асфалтом у дужини до 300 

метара на читавој или дјелимичној ширини (ако је то рационалније), залијевање појединачних пукотина и 

спојница, храпављење заглађених асфалтних површина или посипање пијеском, санацију колотрага те 

поправке других деформација и оштећења на саобраћајним тракама јавног пута изазваних саобраћајним 

оптерећењем, површинским и подземним водама, дејством мраза и других чинилаца, као и уклањање 

осулинског, расутог и другог материјала и хаварисаних возила. Оштећења коловоза се поправљају 

материјалом од кога је израђена постојећа коловозна конструкција, осим у случају када због неповољних 

временских прилика то није могуће. За поправку оштећених дијелова макадамског коловоза употребљавају се 

туцаник, камена ситеж, шљунак и камена дробина, који морају одговарати техничким прописима и 

стандардима за израду коловозне конструкције.  

Најчешћи начин за санацију оштећеног асфалтног коловоза је машинско опсјецање оштећења на коловозу, 

ископ, утовар и одвоз на депонију ископаног материјала, те полагање асфалтне масе просјечне дебљине 6,0 - 

7,0cm (у збијеном стању) на предходно нанешену битуменску емулзију и ваљање до потребне збијености у 

равнини са постојећим асфалтом. 

Оштећења асфалтне коловозне конструкције није могуће предвидјети, настају зависино од температуре у 

зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења и других фактора, те ће се и радови на 

њиховој санацији вршити на основу праћења стања и извјештаја са терена. 

− Одржавање банкина  

Банкине се одржавају константно, тако да су увијек поравнате и збијене у нивоу коловоза са попречним 

нагибом који омогућава отицање воде са коловоза. Допуњавање банкина врши се истим или сличним 

материјалима од којих су и израђене. 

− Одржавање косина насипа, усјека и засјека 

Одржавање косина усјека, засјека и насипа обавља се у оквиру путног појаса, а обухвата: чишћење падина, 

утврђивање и одстрањивање нестабилног материјала, локалне допуне затрављених површина, локалне 

поправке падина и насипа, бригу и захвате за примјерно одводњавање, одстрањивање материјала иза 

жичаних мрежа те поправке истих. 

− Радови на објектима за одводњавање и пропустима 

У подручју јавног пута, објекти за одводњавање и пропусти одржавају се тако да се обезбиједи прихватање и 

одводњавање површинских и подземних вода те спријечи дотицање воде и наношење наноса с косина и 

прикључака на пут, као и са прилаза на коловоз. Послови одржавања објеката за одводњавање обухватају 

одржавање и чишћење ригола, пропуста, дренажа и отворених јарака те чишћење, поправке или замјене 

појединих дијелова објеката за одводњавање, као и одржавање и чишћење упојних и ревизионих шахтова.  

Отворени земљани јарци одржавају се тако да је нивелета јарка увијек испод нивелете постељице и у нагибу 

који обезбјеђује нормално отицање воде без задржавања.  
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Бетонски и камени отворени јарци морају бити чисти, а пукотине и деформације се морају одмах поправити 

ради спречавања продирања воде у труп пута.  

Риголи се одржавају тако да обезбјеђују слободан проток воде.  

Дренаже и дренажни испусти морају бити у стању да могу прихватити и одводити подземне воде. 

− Редовно одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута 

У складу са техничким упутствима и стандардима управљача пута неопходно је одржавати и хоризонталну и 

вертикалну сигнализацију, која ће обезбједити благовремене, поуздане и исправне информације учесницима у 

саобраћају. 

Оштећене ограде (одбојне, заштитне, жичане, пјешачке итд.) поправљају се најкасније у року од десет дана по 

уоченом оштећењу, а ако су уништене, одмах по сазнању. Ограде и смјероказне стубиће неопходно је 

очистити и исправити, а нарочито послије зимског периода. Колобрани и гранично камење се редовно чисте, 

поправљају и фарбају по потреби.  

− Редовно одржавање путних уређаја, опреме и инсталација 

Расвјета на путевима и путним објектима, одржава се редовно, а уништени дијелови система замјењују се 

одмах. 

− Редовно одржавање вегетације 

На површинама које су саставни дио пута вегетација се коси, орезује и сијече најмање у таквом обиму да је 

обезбијеђен слободни профил пута и прописана прегледност, да су омогућени преглед и приступ до путних 

објеката те да је видљива и доступна саобраћајна сигнализација, саобраћајна опрема и уређаји. Дрвеће поред 

пута које може угрозити безбједност саобраћаја, такође се редовно одржава. Употреба средстава која су 

штетна за околину, а служе за регулисање и сузбијање раста вегетације, није дозвољена. 

− Чишћење пута 

Јавни пут се чисти тако да се одстрани све што може утицати на безбједност саобраћаја, функционалност и 

уређени изглед пута, као и на заштиту околине.  

− Одржавање мостова 

Мостови се одржавају тако да се правовремено утврди и отклони сваки узрок који би могао негативно утицати 

на његову стабилност, функционалност, трајност и безбједност саобраћаја. 

Под радовима одржавања мостова подразумијева се чишћење: 

• саобраћајних површина и саобраћајне опреме на објекту, 

• простора непосредно око објекта, 

• лежишта, дилатација, кегли и других доступних дијелова мостова,  

• објеката за одводњавање и 

• наплавина, наноса и другог материјала који може угрозити објекат или саобраћај. 

 

Поред чишћења, одржавање мостова обухвата и: 

• мање поправке оштећених саобраћајних површина (крпљење ударних рупа, залијевање пукотина, 

глодање неравнина), 

• мање поправке појединачних мањих оштећења дијелова конструкције путног објекта (крпљење 

вијенаца, кегли, попуњавање спојница, санација прслина и пукотина, поправак заштитног бетонског 

слоја изнад арматуре и сл.), 

• антикорозивна заштита, 

• фарбање бетонских површина одговарајућом бојом, 

• поправке хидроизолације и одводњавања и 

• поправке подлоканих стубова, упорњака и крила. 

 

− Зимско одржавање 

Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне 
године, а зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза,тај период може почети и раније, односно 
завршити касније. 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се: 

• спречавање стварања поледице на коловозу превентивним посипањем посипним материјалом, 

• чишћење снијега и леда са коловоза, путева, путних објеката и саобраћајне сигнализације, 

• обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима, 



Страна 10  Број  2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

• постављање привремене зимске саобраћајне сигнализације, 

• благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавних путева о стању и проходности на путевима, 

• уклањање хаварисаних возила и возила која онемогућавају чишћење пута, 

• изградња и постављање вјештачких објеката за одбрану од сметова и усова. 
 

II.II Ванредно одржавање локалних, некатегорисаних путева и мостова 

Ванредно одржавање подразумијева захтјевније и обимније радове одржавања јавних путева које излази из 

оквира плана редовног одржавања, а чији је основни циљ дуготрајније уређење и побољшање појединих 

дијелова јавног пута без битне измјене њених техничких елемената, стабилности и трајности пута и путних 

објеката и повећања безбједности саобраћаја. 

Под радовима ванредног одржавања локалних, некатегорисаних путева и мостова општине Власеница, 

подразумијевају се санације свих елемената као и код редовног одржавања, док се једина разлика огледа у 

постојању техничке документације.  

III РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

Рехабилитација је грађевинско одржавање путева и мостова и спроводи се у три нивоа: 

1. пресвлачење (ојачање) коловозне конструкције, 

2. обнова коловозне конструкције за захтијевану носивост и 

3. обнова пута (горњи и доњи строј) у границама путног земљишта. 

Активности на рехабилитацији односе се на путне правце и дионице на којима не постоји недостатак 

капацитета, тако да је промјена геометријских елемената минимална, а све активности се одвијају у оквиру 

путног земљишта, без накнадне или нове експропријације. Радови се изводе искључиво на основу посебно 

припремљене техничке документације, која се ради на основу анализе постојећег стања и утврђених 

недостатака.  

IV ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 

Послови заштите локалних и некатегорисаних путева и мостова општине Власеница, обухватају: заштиту 

трупа пута од оштећења, од прекорачења укупне масе и осовинског оптерећења, од бесправне градње 

објеката у путном појасу, обезбјеђење прегледности на раскрсницама и кривинама, регулисање постављања 

рекламних табли и натписа.  

При заштити путева, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница 

сарађује са инспекцијским органима и ПС Власеница. 

Поред претходно описаних врста радова који се спроводе при одржавању, рехабилитацији и заштити 

локалних, некатегорисаних путева и мостова, предметни Програм дефинише и вриједност извођења радова, 

по путним правцима. 

 

V ВРИЈЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ОДРЖАВАЊА, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ, 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 

Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити локалних путева општине Власеница, 

приказан је у табели која слиједи. 

Табела 2. Вриједност извођења радова на локалним путевима општине Власеница 

Ознака Локални пут Трошкови (КМ) 

А1 
Власеница - О.Главица - Ц.Ријека (11,1km) 

О.Главица – Рудишта (3,2km) 
8.000,00 

А2 Драгасевац - Симићи – Секулићи (4,4km) 5.000,00 

А3 
Власеница - Градина - Д. Залуковик – Пајићи (11,1km) 
Табана - Лазићи - Ђокићи - Друшче – Табана (5,7km) 

6.000,00 

А4 Драгасевац - Мишари – Гарићи – Јевтићи (10,8km) 6.000,00 

УКУПНО 25.000,00 

 

Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити некатегорисаних путева општине 

Власеница, приказан је у табели 3. 



Број  2  Страна 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

Табела 3. Вриједност извођења радова на некатегорисаним путевима општине Власеница 

Ознака Мјесна заједница Некатегорисани пут 
Трошкови 

(КМ) 

Б1 Симићи Драгасевац - Депонија 1.000,00 

Б2 Цикоте 
Подцрквина 1.500,00 

Цикотска Ријека - Пешевина - Ђокићи 2.500,00 

Б3 Шадићи Цикотска Ријека - Гај - Гробић 2.500,00 

Б4 Церска Основна школа - Гобеље 2.000,00 

Б5 Д. Залуковик 
Д.Залуковик - Тикварићи 3.000,00 

Пајићи - Рогосија 3.500,00 

Б6 Бакићи Спасовница - Брда 4.000,00 

Б7 Г. Залуковик 
Славнић поље – Ђурићи - Лошићи 3.000,00 

Тугово - Оџак 3.000,00 

Б8 Мишари Гарићи - Гаџуни 1.500,00 

Б9 Тишчино Врело 
Сушица - Миљанићи 1.500,00 

Драгасевац - Рача 2.000,00 

Б10 Грабовица 

Грабовица - Ђурићи 1.500,00 

Кљештани - Јовичићи 1.500,00 

Луке - Доле 3.000,00 

Б11 Градина 
Градина - Бегићи    750,00 

Градина - Храстовац    750,00 

Б12 Власеница Сушица - Пумпна станица 1.500,00 

УКУПНО 40.000,00 

 

Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити мостова на локалним и 

некатегорисаним путевима општине Власеница, вриједност зимског одржавања као и путарске службе 

приказани су у табели испод.  

Табела 4. Вриједност извођења осталих радова на локалним, некатегорисаним путевима и мостовима 

општине Власеница 

Ознака Активности 
Трошкови 

(КМ) 

В Активности на мостовима   8.000,00 

Г Зимско одржавање 17.000,00 

Д Путарска служба   2.000,00 

УКУПНО 27.000,00 

 

Рекапитулација трошкова добија се сабирањем укупних вриједности из табела 2, 3 и 4. На основу тога, 

вриједност свих трошкова одржавања, рехабилитације и заштите локалних, некатегорисаних путева и мостова 

општине Власеница износи 92.000,00КМ. 

Број: 01-022-42/22                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 05.04.2022.године                                                                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                                                                  Горан Ђурић, с.р. 

 

П Р О Г Р А М 

подстицаја активности и набавке 

репроматеријала за развој пољопривредне 

производње средствима општинског Буџета 

у 2022. год. 

 Основна намјера овог програма јесте  

унапређење пољопривредне производње у 

општини Власеница, као и остварење других 

специфичних циљева: 

- оријентација пољопривредних произвођача 

ка робно-тржишној призводњи, 

- увођење савременијих технологија у 

пољопривредној призводњи на нашем 

подручју, 

- охрабривање пољопривредних 

произвођача за интензивирање производње 

и повећање постојећих капацитета, 

- стварање повољнијих услова за 

самозапошљавање младих и женских 

чланова домаћинства потпунијим  

кориштењем властитих пољопривредних 

ресурса, 

- стандардизација и брендирање  
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       пољопривредних производа, 

- обезбјеђење повољнијих услова за 

повратак и опстанак на властитом 

газдинству у руралним подручијима 

општине итд. 

Средства Буџета општине Власеница за ове 

намјене  у  2022. год. су 92.000,00 КМ. 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Предлажемо Начелнику општине да 

формира комисију која би вршила расподјелу ових 

средстава према предложеним и усвојеним 

критеријумима и која би перманентно пратила 

реализацију овог Програма и остале проблематике 

везане за пољопривреду у 2022. години. 

 Предлажемо да се средства Буџета за 

развој пољопривредне производње у 2022. години 

планирају за следећу намјену: 

1) Средства за директно подстицање 

инвестиционог улагања у пољопривредну 

производњу;  

2) Средства за директно подстицање  

производње.                                                                                                                                                                                                                                                                    

УКУПНО: 92.000,00 КМ           

Након усвајања овог Програма oдјељење за 

привреде, друштвене дјелатности и инспекцијске 

послове ће путем јавног позива и јавног 

обавјештавања информисати пољопривреднике о 

подстицајним мјерама, као и о критеријумима који 

морају бити испуњени да би се добила општинска 

подстицајна средства у 2022. години. Право на 

добијање подстицајних средстава у складу са овим 

Програмом остварују сва физичка и правна лица 

која благовремено поднесу захтјев за подстицај и 

испуне предвиђене критеријуме. Физичка лица су 

сви грађани, корисници или власници 

пољопривредног земљишта на подручју општине 

Власеница. 

Испуњеност критеријума у сваком 

појединачном случају ће утврђивати Комисија за 

пољопривреду и при томе записнички на терену 

констатовати  испуњеност критеријума за добијање 

одређених средстава подстицаја. 

У случајевима гдје је записником Комисије 

утврђено да подносилац захтјева није испунио 

један или више критеријума, тај захтјев се неће 

разматрати. 

Ако се средства планирана за ове намјене 

предвиђене Програмом подстицаја не утроше до 

30. 11. 2022. године, овлашћује се Комисија за 

пољопривреду да заједно са Начелником Општине  

одреди намјену тих средстава и утроше до краја 

2022. године. 

Сваки подносилац захтјева је дужан уз 

захтјев приложити фотокопију личне карте или  

 

 

пасоша како би се идентификовао као становник 

општине Власеница. 

ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 

I – ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

A) Јагодичасто воће 

Постицај за подизање нових и проширивање 

постојећих засада јагодичастог воћа 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци 
захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 

од 0,1 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са 

агротехничким стандардима; 

- мора се извршити основна и друга 

припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји 

одговарајући приступни пут до парцеле; 

- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 30.11.2022. године. 

Б ) Јабучасто и коштичаво воће 

Набавка садног материјала за подизање 

вишегодишњих воћних засада (јабуке,крушке, 

шљиве,трешње) 

 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци 

захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 

од 0,1 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са 

агротехничким стандардима и роковима 

најдаље до 30.11.2022. године; 

- мора се извршити основна и друга 

припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји 

одговарајући приступни пут до парцеле; 

- обавезно учешће корисника 1,00 КМ (једна 

конвертибилна марка) по садници; 

- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 30.11.2022. год. 

 
Ц) Повртарство-набавка расада 
 
Критеријуми које морају испуњавати подносиоци 
захтјева су: 

- да посједују пластеник минималне 

површине 50 м2; 

- мора се извршити основна и друга 

припрема земљишта; 

- Обавезно наводњавање; 

- Обавезно учешће 10,00 КМ по кориснику. 
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Д) Производња и откуп свјеже малине-премија 
 
Висина подстицаја износи 0,10 КМ по килограму 
свјеже откупљене малине. 

 
- Право на премију за производњу свјеже 

откупљене малине имају произвођачи  чија 
производња се налазе на територији 
општине Власеница, чије је пребивалиште 
на територији општине Власеница и који у 
току кампање откупа малине произведу и 
предају свјежу малину једном од 
регистрованих откупљивача. 

- Исплата премија вршиће се на основу 
обрачуна о количини откупљене свјеже 
малине коју достављају откупљивачи 
Одјељењу за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове 
општинске управе општине Власеница. 

   Планирана укупна средства за (А+Б+Ц+Д) 

подстицај су 27.000,00 КМ 

II – СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

А) Набавка приплодних овнова расних пасмина 

(Сјеничка, Виртембер, Ил де франс, Романовска) 

 Предвиђено је да се до задатог рока 

пријаве сви заинтересовани пољопривредни 

произвођачи  уз учешће властитих средстава, 

након чега ће се приступити колективној набавци 

приплодних грла овнова из признатик репро-

центара. Овим видом организоване набавке 

избјећи ће се сви видови манипулисања око 

набавке расних пасмина са провјереним 

педигреом. 

- Право на подстицај за набавку проплодног 

овна имају сви пољопривредни 

произвођачи који се баве овчарством, 

- увјерење о редовној здравствено-

ветеринарској заштити током узгоја оваца, 

- висина подстицаја износи 20% од уложених 

средстава, а не може бити већа од  

150,00 КМ по кориснику. 

- Уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника. 

- рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име овог подстицаја је 

30.06.2022. год. 

 

Б) Подстицај за набавку репроматеријала у сектору 
пчеларства 
 
 Право на подстицајна средства за ову 
намјену имају сви произвођачи пчелињих друштава  

 
и меда, а који су чланови удружења пчелара 
Власеница, 
Уз захтјев неопходно је доставити Изјаву о броју 
пчелињих друштава. 
 Комисија ће након објављеног Јавног 
позива и достављених захтјева изаћи на лице 
мјеста и констатовати чињенично стање и на 
основу тога доставити коначну ранг листу и износ 
подстицаја по кошници. 
 Максимални број на који се може остварити 
подстицај износи 30 пчелињих друштава, а износ 
средстава по друштву биће накнадно одређен у 
зависности од расположивих средстава и броја 
корисника који буду поднијели захтјев. 
Рок за подношење пријава за овај вид подстицаја је 
30.06.2022. године. 
 
Ц) Производња и откуп свјежег крављег млијека-
премија 
 
Висина подстицаја износи 0,10 КМ по литру свјежег 
крављег млијека 

 

− Право на премију за производњу свјежег 
крављег млијека имају сви произвођачи који 
производе свјеже кравље млијеко и који 
предају једном од регистрованих 
откупљивача. 

− Услов за остваривање права јесте да се 
производња млијека одвија на територији 
општине Власеница и да је пребивалиште 
произвођача на територији општине 
Власеница.   

− Исплата премија по овом основу вршиће се 
тромесјечно (квартално), а на основу 
списка за исплату свјежег крављег млијека 
мљекара „ПАЂЕНИ“ Билећа, мљекаре 
„МИЛКОС“ Сарајево и мљекаре „МИ99“ 
Градачац који достављају Одјељењу за 
привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове општине Власеница. 

Планирана укупна средства за (А+Б+Ц) подстицај 
су 45.000,00 КМ 

III – ПОДСТИЦАЈИ У СИСТЕМУ ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

А) Подстицај за инвестиције и стандардизацију у 
систему органске производње 

Право на подстицајна средства за ову 
намјену имају сви произвођачи са територије 
општине Власеница а који су у систему органске 
производње или који су у процесу добијања 
стандарда органсе производње и који у текућој 
години изврше улагање у: 
- набавку пољопривредне механизације,  
- набавку опреме и репроматеријала за прераду на 
газдинству,  
- суфинансирање трошкова увођења система 
органске производње - цертификација. 
 

Право на подстицај се остварује на основу  
поднесеног захтјева уз који прилажу: 
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- доказ да су у систему органске производње 
(цертификат, уговор или споразум о увођењу 
газдинства у систем органске производње),  
- доказе о инвестираним средствима (доказ о 
уплати и фискални рачун) 
Рок за подношење захтјева за подстицај у органској 
производњи је 30.09.2022. године. 
Планирана укупна средства за за инвестиције и 

стандардизацију у систему органске производње су 

5.000,00 КМ 

IV - УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА У 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ  

 
Подстицај за агрохемијску анализу земљишта и 

фитопатолошку контролу биљних болести 
 

Комисија за пољопривреду одобрава свим 

заинтересованим пољопривредним произвођачима 

за производњу воћа:  

- подстицај за агрохемијску  анализу 

земљишта; 

- анализа биљних узорака јагодичастог 

воћа на потенционалне биљне болести. 

Б) Стручно усавршавање 
- Подршка посјете сајмовима из области 

пољопривреде и руралног развоја; 

- подршка савјетовањима, обукама и 

едукацијама из области пољопривреде 

и агротуризма; 

- подршка информисању, медијским 

активностима и изради стручне 

литетаруре. 

Планирана укупна средства за овај вид подстицаја 

(А+Б) подстицаја су 5.000,00 КМ. 

 

V -  ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ САЈМА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

А)  Подршка одржавању сајма „ 7. сaјам 

пољопривреде и привреде Власеница 2022“ 

који је планиран да се одржи 12. октобра 2022. 

године. 

Планирана укупна средства за подршку 

организовању сајма су 10.000,00 КМ. 

НАПОМЕНА: 

 Обзиром да су подстицајна средства 

општинског буџета за 2022. годину, као што се види 

ограничена, њихова расподјела ће се вршити  

према редоследу уредно примљених и потпуних 

захтјева и остављених рокова, а према горе 

одређеним намјенама.       

                                                                           

Број: 01-022-43/22                                                                           

Датум: 05.04.2022.године          ПРЕДСЈЕДНИК 

Власеница                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        

                                                    Горан Ђурић, с.р. 

 

 
На основу члана 18. 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, 36/19 и 61/21), члана 97. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17), начелник општине 
Власеница донио је 
 

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке 
 

I 
У Одлуци о покретању поступка јавне набавке 
(„Службени гласник општине Власеница“, бр. 1/22) 
у тачки I ријечи: „израда главног пројекта 
водоснабдијевања зимског спортско-рекретивног 
центра“ замјењују се ријечима: „израда идејног 
рјешења и главног пројекта водоснабдијевања 
зимског спортско-рекреативног центра“. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
     
Број: 02/3-404-6/22                                                                  
Датум: 28. март 2022. године                                                  
Власеница                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав  Краљевић, с.р.   

  
Број: 02-014-121/22 
Датум: 8.3.2022. године  
  

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
97. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17) и члана 20. 
Правилника о рјешавању стамбених потреба 
породица погинулих бораца, бораца, ратних војних 
инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, 
избјеглих и расељених лица, запослених у 
општинској управи, лица из социјалних категорија и 
др. Лица, број 02-014-120/22 од 8.3.2022. године, 
начелник општине Власеница доноси   
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Стамбене комисије 

 
I 

Начелник општине Власеница именује Стамбену 
комисију (у даљем тексту: Комисија), у следећем 
саставу:  
 
1. Павле Бунијевац, предсједник Комисије, 
представник Општинске управе општине 
Власеница, 
 2. Божидар Куртума, члан, представник Општинске 
управе општине Власеница, 
 3. Жељко Дамљановић, члан, представник 
Општинске управе општине Власеница,  
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4. Миленко Мишић, члан, представник Удружења 
ратних војних инвалида,  
5. Радомирка Дувњак, члан, представник  
Општинске организације породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила.  
 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 
расписивање конкурса за стамбено збрињавање, 
утврђивање приједлога ранг-листе кандидата и 
обављање других послова у складу са 
Правилником о рјешавању стамбених потреба 
породица погинулих бораца, бораца, ратних војних 
инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, 
избјеглих и расељених лица, запослених у 
општинској управи, лица из социјалних категорија и 
др. Лица, број 02-014-120/22 од 8.3.2022. године. 
 

III 
Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење 
број: 02/1-014-19/17 од 30.12.2016. године 
објавњено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ број 1/17. 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
                                        
                                              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 

 
Број: 02-014-142/22 
Датум: 25.03.2022. године 
 

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

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење акције 

„Април - мјесец чистоће“ 
 

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

1. Ђуро Вуксић, предсједник комисије 
2. Александар Краљевић, члан 
3. Данка Милић Кезуновић, члан 
4. Пајсија Петровић, члан 
5. Божидар Куртума, члан 
6. Перо Томић, члан 
7. Јован Голић, члан 

 
II 

Задаци Комисије су: 
-припрема и провођење плана акције  „Април –
мјесец чистоће“ 
-осигурање комуникације и сарадње између 
учесника у процесу провођења активности 
-укључивање грађана и осталих субјеката 

 
-информисање грађана и промоција акције 
-анализа завршених активности и извјештавање 
наченика општине Власеница 
 

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

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

14. Закона о државним становима на којима не 

постоји станарско право („Службени гласник 

Републике Српске“, број 98/11) и члана 97. Статута 

општине Власеница („Службени гласник општине 

Власеница“, број 9/17),  начелник општине 

Власеница доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

o рјешавању стамбених потреба породица 

погинулих бораца, бораца, ратних војних 

инвалида, цивилних жртава рата, инвалида 

рада, избјеглих и расељених лица, запослених 

у општинској управи, лица из социјалних 

категорија и др. лица 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

         Овим Правилником уређују се услови, основи 

и мјерила, поступак и органи за рјешавање 

стамбених потреба лица која су била корисник 

стана у државној својини у саставу ратом уништене  

зграде, породица погинулих бораца, бораца, 

ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, 

инвалида рада, запослених у општинској управи 

општине Власеница, избјеглица и расељених лица 

која су стан користила као алтернативни смјештај, 

лица из социјалних категорија и избјеглица и 

расељених лица која су имала пребивалиште на  

територији општине Власеница на дан 30. април 

1991. године, чија је имовина уништена ратним 

дејствима, која су се пријавила за добровољни 

повратак и немају други смјештај на располагању.  
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Члан 2. 

          Под становима који се додјељују по 

одредбама овог правилника, подразумијевају се 

станови којима располаже општина Власеница.  

 

II УСЛОВИ ЗА СТАМБЕНО РЈЕШАВАЊЕ  

Члан 3. 

         Право на стамбено рјешавање по одредбама 

овог Правилника имају лица из члана 1. oвог 

Правилника која имају пребивалиште на територији 

општине Власеница.  

 

Члан 4. 

         Стамбена питања  лица из члана 1. Овог 

Правилника рјешавају се по приоритетним групама: 

1. Прва приоритетна група – лица која су била 

корисници стана  у државној својини  у саставу 

ратом уништене зграде  

1.Прва приоритетна група – лица која су била 

корисници стана  у државној својини  у саставу 

ратом уништене зграде,  

2. Друга  приоритетна група - породице погинулих 

бораца (ППБ) 

3. Трећа  приоритетна група – ратни војни 

инвалиди (РВИ)  

4. Четврта  приоритетна група – демобилисани 

борци  

5. Пета  приоритетна група – цивилне жртве рата и 

инвалиди рада  

6. Шеста  приоритетна група – запослени у 

Општинској управи општине Власеница 

7. Седма  приоритетна група лица из социјалних 

категорија  

8. Осма  приоритетна група – избјеглице и 

расељена лица која су станове користили као 

алтернативни смјештај и избјеглице и расељена 

лица која су имала пребивалиште на територији 

општине Власеница на дан 30.април 1991. године 

чија је имовина уништена ратним дејствима, а која 

су се пријавила за добровољни повратак и немају 

други смјештај на располагању.  

Члан 5. 

         Право на рјешавање стамбених потреба по 

одредбама овог Правилника немају лица из члана 

1. која имају или су имала у власништву породичну  

кућу или стан, односно станарско право на стану у 

државној својини, па су исти вратили у посјед, 

замјенили, поклонили или продали, изузев лица 

чији је стан, односно кућа, уништена и лица која се  

 

 

налазе на листи за стамбено збрињавање 

Министарства рада и борачко – инвалидске 

заштите.  

 

Члан 6. 

         Стамбене потребе из члана 1. овог 

Правилника, рјешавају се додјелом стана у закуп у 

складу са Законом о државним становима на 

којима не постоји станарско право. 

 

Члан 7. 

         Члановима породичног домаћинства лица које 

подноси захтјев за стамбено збрињавање сматрају 

се: брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван 

брака, усвојена, пасторчад), брачни другови дјеце, 

родитељи брачних другова (отац, мајка, очух,  

маћеха, усвојилац), браћа и сестре, унучад без 

родитеља, као и лица које је носилац станарског 

права дужан по закону да издржава или су та лица 

дужна по закону да издржавају носиоца станарског 

права, а која заједно са њим трајно живе и станују, 

као и лица која са носиоцем станарског права живе 

у економској заједници у истом стану више од 

десет година или више од пет година ако су се 

уселила у стан на основу уговора о доживотном 

издржавању носиоца станарског права.        

 

  Према броју чланова породичног домаћинства 

лицу које се стамбено збрињава припада:  

1. Домаћинству са једним чланом – гарсоњера  

2. Домаћинствима са два или три члана – 

једнособан стан 

3. Домаћинствима са четири и више чланова – 

двособан стан  

        У смислу става 1. овог члана у број чланова 

породичног домаћинства урачунава се и 

подносилац захтјева.  

III КРИТЕРИЈИ И МЈЕРИЛА  

Члан 8. 

         Рјешавање стамбених потреба лица из члана 

1. овог Правилника врши се на основу листа 

приоритета које се утврђују по расписаном конкурсу  

посебно за сваку приоритетну групу, а по одлуци 

Начелника општине.   

 

Члан 9. 

        Листе приоритета из члана 8. овог Правилника 

утврђују се на основу сљедећих критеријума:  

- Статус члана породице погинулог борца  

- Статус РВИ - Статус члана породице умрлог  

    војног инвалида  
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- Статус борца 

 - Статус цивилне жртве рата и инвалида рада 

- Статус запосленог на неодређено вријеме у  

   Општинској управи општине Власеница 

 - Статус лица из социјалне категорије 

 - Статус избјеглог и расељеног лица како бодовати  

- Стамбена ситуација - Дужина војног ангажовања у  

   рату  

- Број чланова породичног домаћинства  

- Здравствено стање чланова породичног 

домаћинства  

- Социјална ситуација у домаћинству.  

 

Члан 10. 

(1) По основу статуса члана породице погинулог 

борца подносиоцу захтјева припада 100 бодова за 

сваког погинулог борца.  

(2) Ако је подносилац захтјева дијете без оба 

родитеља, припада му додатних 50 бодова, који се 

додају на бодове из става (1) овог члана.  

Члан 11. 

(1) По основу статуса ратног војног инвалида 

подносиоцу захтјева припада:  

а)  инвалиду прве категорије ................... 60 бодова,                                                                                                 

б)  инвалиду друге категорије...................50 бодова, 

 в)  инвалиду треће категорије................. 40 бодова, 

 г)   инвалиду четврте категорије..............30 бодова  

д)  инвалиду пете категорије.....................20 бодова 

ђ)  инвалиду шесте категорије..................10 бодова 

 е) инвалиду  од седме до десете     

  категорије...................................................5 бодова  

 

Члан 12. 

          Ако у породичном домаћинству више лица 

има право да самостално конкурише за стамбено 

збрињавање по овом Правилнику ( нпр. родитељ 

погинулог борца и ратни војни инвалид, или: 

родитељ погинулог борца и супруга погинулог 

борца са дјецом, и ратни војни инвалид) па се 

опредијеле да заједно рјешавају стамбено питање, 

и та се лица бодују по критеријумима из овог 

Правилника и добијени бодови додају подносиоцу 

захтјева.  

 

Члан 13. 

          По основу дужине војног ангажовања у рату 

подносиоцу захтјева припада: 

а) борцу прве категорије............................15 бодова  

б) борцу друге категорије...........................13 бодова 

 в) борцу треће категорије..........................11 бодова 

 г) борцу четврте категорије.........................9 бодова  

д) борцу пете категорије...............................7 бодова  

ђ) борцу шесте категорије............................5 бодова  

е) борцу седме категорије............................3 бода  

 

 

 

Члан 14. 

(1) По основу броја чланова породичног 

домаћинства подносиоцу захтјева припада по пет 

бодова за сваког члана.  

(2) По овом критеријуму бодују се  они чланови 

домаћинства из круга лица утврђених чланом  7. 

став 1. овог Правилника који се стамбено 

збриљавају са подносиоцем захтјева.  

Члан 15. 

(1) По основу здравственог стања подносиоцу 

захтјева, ако је мирнодопски војни инвалид или 

цивилна жртва (цивилни инвалид ), припада: 

1) Прве категорије.......................25 бодова  

2) Друге категорије......................20 бодова  

3) Треће категорије.....................15 бодова 

 4) Четврте категорије.................10 бодова 

 5) Пете категорије........................ 8 бодова 

 6) Шесте категорије.......................7 бодова  

(2) Подносиоцу захтјева додају се бодови и за 

чланове породичног домаћинства –  инвалиде, 

сагласно одредби става (1) овог члана.  

Члан 16. 

По основу дужине радног стажа запослени се 

бодује за сваку пуну годину оствареног радног 

стажа на слиједећи начин: 

1) за сваку пуну годину радног 

стажа..................................................... 1 бод 

 Дужина радног стажа запосленог утврђује се на 
основу радне књижице и евиденција које  се  воде 
 у Општинској управи. 

Члан 17. 

По основу стамбене ситуације подносиоцу 

припада:  

а) ратом уништена стамбена јединица у 

згради...........................................................80 бодова  

б) станује као подстанар, најмање годину 

дана..............................................................60 бодова  

в) станује у напуштеној имовини или 

алтернативном смјештају...........................50 бодова  

г) станује код родитеља, родитеља брачног друга 

или дјеце......................................................30 бодова  

 

Члан 18. 

(1) Подносиоцу захтјева који нема основа за 

бодовање по члану 11. и 15. овог Правилника, а 

који је трајно неспособан за рад у смислу прописа о  

пензијско – инвалидском осигурању припада 10 

бодова. 

 (2) Подносиоцу захтјева додају се бодови и за 

чланове његовог породичног домаћинства 

неспособне за рад, сагласно одредби става (1) овог 

члана.  
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Члан 19. 

(1) Ако је попдносилац захтјева или члан његовог  

породичног домаћинства у стању сталне социјалне 

потребе, у смислу прописа о социјалној заштити, 

припада му 10 бодова.  

(2) Ако подносилац захтјева или члан његовог 

породичног домаћинства користи породичну 

инвалиднину као члан породице цивилне жртве 

рата, припада му 10 бодова.   

IV OРГАНИ И ПОСТУПАК  

Члан 20. 

(1) Начелник општине именује Стамбену комисију 

(у даљем тексту:  комисија), у року од 15 дана од 

дана ступања на снагу овог Правилника.  

(2)  Комисија има предсједника и четири члана и 

чине је:  

- три представника Општинске управе општине 

Власеница,  

- један представник општинске организације 

удружења ратних војних инвалида,  

- један представник општинске организације 

породица заробљених, погинулих бораца и 

несталих цивила.  

(3) У комисију не може бити именовано лице које 

конкурише за стамбено збрињавање по овом 

Правилнику, нити члан његовог породичног 

домаћинства.  

(4) Комисија ради у сједницама, које сазива 

предсједник комисије. Сједнице се одржавају ако 

им прсуствује већина од укупног броја чланова, а 

одлуке се доносе већином гласова од укупног броја 

чланова. Остала питања од значаја за рад комисије 

дефинисаће се пословником о раду, који доноси 

комисија. 

 

Члан 21. 

 Комисија расписује конкурс за стамбено 

збрињавање, утврђује приједлог ранг -  листе 

кандидата и обавља друге послове у складу са 

овим Правилником.  

 

Члан 22. 

(1) Конкурс за стамбено збрињавање лица из члана 

1. овог Правилника расписује се по одлуци 

Начелника општине. 

 (2) Конкурс се објављује  на огласној табли 

општине Власеница.  

(3) Рок за пријаве на конкурс је 15 дана, рачунајући 

од дана истицања на огласној табли Општине 

Власеница. 

 

Члан 23. 

         Подносилац захтјева дужан је да уредно  

попуни пријаву на конкурс и достави све потребне 

доказе и то:  

 

 

а) статус члана породице погинулог борца доказује 

се коначним рјешењем надлежног органа, 

донијетим у складу са важећим законом,   

 

б) статус ратног војног инвалида и припадајућа 

права доказују се коначним рјешењем надлежног 

органа, донијетим у складу са важећим законом,  

в) дужина војног ангажовања доказује се коначним 

рјешењем о категоризацији бораца,  

г)  број чланова породичног домаћинства доказује 

се овјереном изјавом датом код надлежног органа у 

општини,  

д) здравствено стање доказује се : војним 

инвалидитетом и цивилним инвалидитетом – 

коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у             

складу са важећим законом, а неспособност за рад 

– налазом, оцјеном и мишљењем надлежне 

љекарске комисије,  

ђ)  социјална ситуација доказује се коначним 

рјешењем надлежног органа и потврдом да се 

право и даље користи,  

е)  статус члана породице цивилне жртве рата 

доказује се коначним рјешењем надлежног органа, 

донијетим у складу са важећим законом,  

ж)  ако станује као подстанар најмање годину дана 

– уговор о подстанарском односу или овјерену 

изјаву станодавца,  

з) ако станује у напуштеној имовини или користи 

накнаду за алтернативни смјештај – увјерење, 

односно рјешење Министарства за избјегла и 

расељена лица,  

и) ако станује код родитеља, родитеља брачног 

друга или код дјеце – овјерена изјава родитеља, 

односно дјеце,  

ј) увјерење надлежног органа да је лице било 

корисник стана у државној својини у саставу ратом 

уништене зграде,  

к) статус запосленог доказује увјерењем да је у 

сталном радном односу у Општинској управи 

општине Власеница и дужини радног стажа, 

л) увјерење о посједовном и власничком стању из 

ранијег и садашњег мјеста пребивалишта за сваког 

пунољетног члана  породичног домаћинства,  

 

љ) увјерење надлежног органа управе из мјеста 

ранијег пребивалишта о чињеници да ли је кућа 

или стан враћен у посјед, да ли је порушена или  
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обновљена, да ли је замјењена, дарована или  

прометована,  

 

м) увјерење надлежног органа из садашњег мјеста 

пребивалишта, да ли је подносилац пријаве или 

члан његовог породичног домаћинства, мијењао, 

даривао или продао стан или кућу,  

 

н) увјерење о пребивалишту за све чланове 

породичног домаћинства,  

њ) увјерење надлежног органа да се лице не 

налази на листи за стамбено збрињавање 

Министарства рада и борачко – инвалидске 

заштите, 

о) доказ о статусу избјеглице или расељеног лица, 

п) друге исправе које комисија одреди.  

Члан 24. 

         Лице које има или је имало статус избјеглог 

или расељеног лица, односно чија је непокретна 

имовина (стан, кућа, земљиште или др.) остала 

изван територије Републике Српске, дужно је да 

приложи доказе о тренутном статусу наведене 

имовине и стању у којем се иста налази.  

 

Члан 25. 

(1) Доказ којим се утврђује стамбена ситуација, број 

чланова породичног домаћинства и стање 

социјалне потребе не може бити старији од шест 

мјесеци.  

(2) Првостепена комисија има право да провјери 

чињенице за које је странка поднијела доказе, 

писменом преписком са надлежним органом или на 

други погодан начин, а стамбену ситуацију и 

непосредним увидом на лицу мјеста.  

Члан 26. 

(1) Након закључења конкурса и након евентуалне 

провјере битних чињеница,  комисија врши 

бодовање и утврђује приједлог ранг листе по 

приоритетним групама из члана 4. овог 

Правилника.  

(2) У приједлогу ранг – листе се за свако лице 

исказује број бодова по сваком критеријуму 

посебно, те укупан број бодова. На прво мјесто 

ставља се лице које има највише бодова укупно, па 

онда редом остали – до оног са најмањим бројем 

бодова. 

 (3) Ако два или више лица имају исти укупан број 

бодова, предност има подносилац пријаве са: 

 - оствареним бодовима по основу здравственог 

стања,  

- већим бројем чланова породичног домаћинства,  

- већим бројем незапослених чланова породичног 

домаћинства, 

 

 - статусом подстанара. 

 

Члан 27. 

(1) Aкo  подносилац захтјева не достави доказ о 

стамбеној ситуацији, неће бити рангиран. 

 (2) Ако подносилац захтјева не достави доказ о 

некој другој чињеници из члана 9. овог Правилника, 

неће бити бодован по том основу.  

Члан 28. 

(1) У приједлогу ранг – листе се, након закључења 

рангираних лица, истиче и списак лица која нису 

рангирана, уз образложење разлога за сваког 

појединачно.  

(2) Приједлог ранг – листе потписују сви чланови 

Комисије који су учествовали у њеном утврђивању.  

Члан 29. 

(1) Приједлог ранг – листе објављује се на начин 

прописан у члану 22. овог Правилника. 

 (2) Свако лице, које је поднијело захтјев за 

стамбено збрињавање може изјавити приговор на 

приједлог ранг – листе, у року од осам дана од 

дана њеног објављивања. 

Члан 30. 

        О приговору одлучује Начелник општине, 

утврђивањем коначне ранг – листе кандидата.  

 

Члан 31. 

(1) На ранг- листу из члана 29. овог Правилника 

истиче се да је „коначна“, а након листе рангираних 

лица ( по сваком критеријуму посебно и са укупним 

бројем бодова) појединачно и укратко се 

образлаже зашто приговор није усвојен.  

(2) Коначна ранг листа се објављује на начин 

прописан у члану 22. овог Правилника.  

Члан 32. 

(1) На основу коначне  ранг – листе, Првостепена 

комисија утврђује приједлог расподјеле стамбених 

јединица.  

(2) Ако се врши додјела стамбене јединице која 

није одговарајућа за кандидата који је према 

редослиједу на ранг – листи први за стамбено 

збрињавање, Првостепена комисија ће том 

кандидату понудити расположиву стамбену 

јединицу. Ако кандидат да писмену изјаву да 

прихвата  понуду, сматраће се да је трајно 

стамбено збринут.  

Члан 33. 

(1) На основу приједлога из члана 31. овог  

Правилника, Начелник општине доноси рјешење о 

додјели стамбене јединице. 

 (2) Рјешење из става (1) овог члана доставља се 

лицу на које се односи, а остали кандидати са 

листе се писмено обавјештавају.  
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Члан 34. 

Рјешење о додјели стамбене јединице је основ за 

закључивање уговора о закупу и основ за 

приватизацију стамбене јединице, изузев стана који 

користе лица по основу социјалне категорије.  

 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 35. 

         Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник број:02/1-014-181/14 од 

25.08.2014. године.  

 

Члан 36. 

        Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Власеница“.  

 

Број:  02-014-120/22      

Датум: 08.03. 2022. године  

                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

                                            Мирослав Краљевић, с.р.   
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