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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 2019. годину.
Дио прихода, који је Законом о комуналним дјелатностима предвиђен за комуналну потрошњу,
планиран је и биће распоређен Програмом заједничке комуналне потрошње за 2019. 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 01.01.2019. године.
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На основу члана 7. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“,
број 4/12), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 37. став 2.
тачка
10.
Статута
општине
Власеница
(„Службени гласник општине Власеница“, број
9/17), Скупштина општине Власеница на сједници
одржаној, дана 30.11.2018.године доноси:
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

1)Удружења, НВО и друге организације које нису
ослобођене плаћања комуналне таксе чланом 8.
Закона о комуналним таксама („Службени гласник
Републике Српске, број 4/12), плаћају таксу у
износу од 25,00 КМ.
II
Ова Одлука о допуни одлуке о комуналним таксама
ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
„Службеном гласнику општине Власеница“.
Број: 01-022-138/18
Датум: 05.12.2018.године

I
Одлука о комуналним таксама („Службени гласник
Општине Власеница“,број 11/17) допуњује се тако
што се у тарифном броју 6. Тарифа комуналних
такси, иза тачке II додаје тачка III која гласи:
Службени гласник општине Власеница
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