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Службени гласник општине Власеница 

 

               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), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о трећој допуни 
Плана набавки Општине Власеница за 2020. годину 
бр. 02-404-2-4/20 од 31.7.2020. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
 

I 
Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
радова чији је предмет санација зграде Општинске 
управе општине Власеница и то санација крова, 
столарије, електроинсталација и адаптација 
просторија. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 232.147,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова из тачке 
I су обезбјеђена на основу закљученог Споразума 
између Развојног програма Уједињених нација и 
општине Власеница о имплементацији пројекта 
интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) од 
20.7.2020. године који представља заједнички 
пројекат Владе Швајцарске и  Развојног програма 
Уједињених нација (УНДП) у БиХ.  
Укупна средства обезбјеђена по основу Споразума 
наведеног у претходном ставу износе 120.330,00 
КМ, а преостали износ се финансира из буџетских 
средстава општине Власеница. 
 

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. 

 

V 
Врста и обим радова су утврђени у предмјеру и 
предрачуну радова израђеном од стране 
овлаштених лица у Одјељењу за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Власеница. 
 

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: 02/3-404-20/20                                                                     
Датум: 5. август 2020. године                                                
Власеница                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р.     
                             

 

               На основу члана 18. став (1), члана 23. 
став (1) тачка (а) и члана 33. став (2) 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), Одлуке 
Конкурсне комисије о побједнику конкурса за 
израду идејног рјешења спомен обиљежја 
погинулим српским борцима у ратовима у XX вијеку 
у општини Власеница број: 02/3-404-16/20 од 
19.8.2020. године и Одлуке о другој допуни Плана 
набавки Општине Власеница за 2020. годину бр. 
02/3-404-2-3/20 од 22.4.2020. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији је предмет израда главног пројекта за иградњу 
спомен обиљежја погинулим српским борцима у  
ратовима у XX вијеку (у даљем тексту: техничка 
документација). 
 



Страна 2  Број 9 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
II 

За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се преговарачки поступак 
без објаве обавјештења за набавку услуге који се 
проводи након успјешно проведеног Конкурса за 
израду идејног рјешења спомен обиљежја 
погинулим српским борцима у ратовима у XX вијеку 
(у даљем тексту: идејно рјешење), тако што ће на 
преговоре о условима уговора бити позван 
побједник конкурса „ПРОЈЕКТНИ СТУДИО-
МОТИКА“ д.о.о. Зворник. 
 

III 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 45.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 

IV  
Новчана средства за финансирање предмета 
набавке су обезбјеђена у буџету општине позиција 
511700 издаци за пројектну документацију. 

 
V 

Идејно рјешење побједника конкурса са 
смјерницама Конкурсне комисије и одговарајућим 
прописима који регулишу предметну област 
представља саставни дио тендерске 
документације. 
 

VI 
Поступак оцјене квалификованости кандидата, 
преглед почетне понуде, преговоре и оцјену 
коначне понуде ће провести 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: 02/3-404-22/20                                                                    
Датум: 25. август 2020.године       
Власеница                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број:02-123-20/20 
 Датум:13.08.2020. године    
 
 
               На основу члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 4. 
Правилника о поступку запошљавања приправника 
у Општинској управи општине Власеница, 
Начелник општине   д о н о с и 
 

 
 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за пријем приправника 
 
 
 

 
I 

Начелник општине именује Конкурсну комисију  у 
следећем саставу: 
1.Mарко Тодоровић, предсједник комисије 
2. Павле Бунијевац, члан 
3. Љубинка Продановић, члан 
                

II 
Конкурсна комисија из претходне тачке проводиће 
поступак пријема приправника  по  Јавном 
конкурсу, број:02-123-20/20 од  23.07.2020. године  
у складу са  Правилникм о поступку запошљавања 
приправника у Општинској управи општине 
Власеница. 

 
III 

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, a  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав  Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 59. став 1. тачка 8.. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 48. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
оранима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник републике српске“ број: 97/16) и члана 66. 
став 1. тачка 8. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), , Начелник општине Власеница доноси:   
 
 

П Р А В И Л Н И К 
o допуни  Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Власеница 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/18 , 8/18 , 12/18  и 1/19) у 
даљем тексту: Правилник, у члану 25. послије 
наслова: „ Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове“: 
послије тачке 5.7. Дактилограф за 
административно-техничке послове“ додаје се нова 
тачка и гласи: 
 
„5.8. Самостални стручни сарадник за саобраћај“ 
 
Статус: Општински службеник 
Категорија радног мјеста: пета категорија 
Звање:  самостални стручни сарадник трећег 
звања 
 
Опис послова: 
Стара се о саобраћајној сигнализацији и раду 
свјетлосних знакова и води катастар саобраћајне 
сигнализације; води евиденцију о техничким 
подацима и стању градских саобраћајница,  
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локалних и некатегорисаних путева; издаје 
сагласност за постављање инсталација, везано за 
градске саобраћајнице, локалне и некатегорисане 
путеве и путни појас; изадаје сагласност за 
постављање објеката у путни и заштитини појас 
локалних и некатегорисаних путева; стара се о 
примјени прописа који се односе на локалне и 
некатегорисане путеве и улице у насељу; обавља 
стручно-оперативне послове у вези са 
реализацијом програма изградње и одржавања 
путева  и објеката на путевима; планира, 
координира и надзире рад зимске службе; издаје 
сагласност за прикључење прилазног пута на 
локални пут или улицу у насељу; ради на 
приједлогу и праћењу саобраћајно-урбанистичке и 
развојне активности; ради на побољшању услова, 
режима и безбједности саобраћаја према 
постојећој информационој бази и саобраћају и 
транспорту; прати активности у вези са техничким 
рјешењима регулисања саобраћаја; учествује у 
пројектовању типских рјешења, елемената 
саобраћајне инфраструктуре; ради на планирању, 
локацији и обезбјеђењу паркинг простора, 
аутобуских и такси стајалишта; ради на 
усклађивању и регулацији редова вожње линија на 
подручју општине и брисању реда вожње линија на 
подручју општине, односно појединих полазака; 
ради на планирању и реализацији градског и 
приградског јавног превоза лица; рјешава по 
захтјеву за издавање лиценци Б,Ц,Д и Е 
превозника; ради на изради  општинских одлука и 
других аката, проистеклих из Закона о путевима, 
Закона о превозу у друмском саобраћају и Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путревима у 
БиХ и стара се о њиховој примјени; одговоран за 
провођење система управљања квалитетом по 
међународним ИСО стандардима; одговоран за 
благовремено и законито обављање послова; 
одговоран за исправност и одржавање средстава 
рада; сачињава план рада и извјештај о раду и 
доставља начелнику одјељења; обавља и друге 
послове по наређењу начелника одјељења.  
 
 Потребно стручно знање: „ВСС, Саобраћајни 
факултет, VII степен  или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова и положен стручни 
испит за рад у управи“ 
Сложеност послова: „прецизно одређени сложени 
послови у којима се примјењују утврђене методе 
рада, поступци или стручне технике“ 
Самосталност у раду: „Самосталност у раду 
ограничена поовременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања 
Одговорност: одговорност за правилну примјену 
метода рада, поступака или стручних техника 
Пословна комуникација и коресподенција: „контакт 
унутар и изван органа у којима је потребно да се 
дјелотворно пренесу информације које служе 
остваривању циљева рада. 
Радно искуство:  1 година у траженом степену 
образовања 
Посебни услови: познавање рада на рачунару 
Број извршилаца: 1 
 

 
Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
        
 
Број: 02-014-338 /20 
Датум: 31.07. 2020. годинe                                                                                                                                                                                                                            
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу 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), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. 
и 31. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 9/17), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, комадант штаба, доноси: 
 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Власеница 
 
 

У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања 
становништва:   
 
1.   Забрањују се до 31.08.2020. године сва јавна 
окупљања у групама већим од 50 особа на јавном 
мјесту, 
-Забрањује се коришћење наргиле, 
-Забрањује се извођење музике уживо и 
ангажовање ди-џејева у угоститељским објектима. 

 
2.  Ограничава се рад до 31.08.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до  12,00 
часова: 
- трговинама на велико, 
- тржном  центру и свим трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
- фитнес центрима и сличним облицима 
организовања, 
- свим субјектима који обављају занатско-услужне 
дјелатности, 
- пољопривредним апотекама. 
 
 3.   Ограничава се рад до 31.08.2020. године од 
06,00 до 23,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 4. Ограничава се рад до 31.08.2020. године од 
06,00 до 24,00 часа у дане викенда:  
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 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
5.    Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад  до 31.08.2020. 
године од 06,00 до 24,00 часа.  
 
 6.    До 31.08.2020. године:   
 -од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се активности 
спортских организација и спортиста које     
обухватају тренажни процес,                                              
 - дозвољавају се такмичарске активности 
спортских организација и спортиста искључиво без             
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике Српске.  
 
7.   Ограничава се рад до 31.08.2020. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
8.  Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и 
рад дијела за трговину прехрамбеном и 
непрехрамбеном робом од  06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 
 
9.   Хотели и мотели могу пружати услуге смјештаја 
гостију без временског ограничења, као и услуге 
исхране и пића гостима и трећим лицима са 
временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.   
10.   Апотеке могу да раде сваким даном од  07,00 
до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским 
средствима вршиће се путем дежурства или 
приправности у најмање једној апотеци.  
 
 11. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  болести на радном 
мјесту.   
 
12. Субјекти из тачке 10. овог Закључка могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних               
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
13. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним закоником Републике Српске.  
 
 14. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи:   
 
- на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
-онемогућити задржавање у просторијама органа и 
прављење дужих редова у затвореном простору,   

 
- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  
 - контрола броја корисника услуга шалтер сале и 
матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 
физичке провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.   
 
15. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                   
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
16. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 14. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
17.   Наредба број: 02-014-336/20-1 од 04.08.2020. 
године ставља се ван снаге.   
 
18. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
       
 
  Број:02-014-336/20-2 
   Датум: 20.08.2020. године      
                                               КОМАДАНТ ШТАБА 
                                             Мирослав Краљевић.с.р. 
 

 
               На основу 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), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. 
и 31. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 9/17), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, комадант штаба, доноси: 
 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Власеница 
 
 

У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања 
становништва:   
 
1.   Забрањују се до 14.09.2020. године сва јавна 
окупљања у групама већим од 50 особа на јавном 
мјесту, 
-Забрањује се коришћење наргиле, 
-Забрањује се извођење музике уживо и 
ангажовање ди-џејева у угоститељским објектима. 
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2.  Ограничава се рад до 14.09.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до  12,00 
часова: 
- трговинама на велико, 
- тржном  центру и свим трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
- фитнес центрима и сличним облицима 
организовања, 
- свим субјектима који обављају занатско-услужне 
дјелатности, 
- пољопривредним апотекама. 
 
 3.   Ограничава се рад до 14.09.2020. године од 
06,00 до 23,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 4. Ограничава се рад до 14.09.2020. године од 
06,00 до 24,00 часа у дане викенда:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
5.    Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад  до 14.09.2020. 
године од 06,00 до 24,00 часа.  
 
 6.    До 14.09.2020. године:   
 -од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се активности 
спортских организација и спортиста које     
обухватају тренажни процес,                                              
 - дозвољавају се такмичарске активности 
спортских организација и спортиста искључиво без             
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике Српске.  
 
7.   Ограничава се рад до 14.09.2020. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
8.  Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и 
рад дијела за трговину прехрамбеном и 
непрехрамбеном робом од  06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 
 
9.   Хотели и мотели могу пружати услуге смјештаја 
гостију без временског ограничења, као и услуге 
исхране и пића гостима и трећим лицима са 
временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.   
10.   Апотеке могу да раде сваким даном од  07,00 
до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским 
средствима вршиће се путем дежурства или 
приправности у најмање једној апотеци.  
 
 11. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање  
 

 
појаве и ширења COVID-19  болести на радном 
мјесту.   
 
12. Субјекти из тачке 10. овог Закључка могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних               
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
13. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним закоником Републике Српске.  
 
 14. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи:   
 
- на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
-онемогућити задржавање у просторијама органа и 
прављење дужих редова у затвореном простору,   
- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  
 - контрола броја корисника услуга шалтер сале и 
матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 
физичке провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.   
 
15. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                   
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
16. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 14. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
17.   Наредба број: 02-014-336/20-2 од 20.08.2020. 
године ставља се ван снаге.   
 
18. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
 Број:02-014-336/20-3  
Датум: 01.09.2020. године       
                                              КОМАДАНТ ШТАБА 
                                           Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 
 

1.Одлука о покретању поступка јавне набавке,  
        број  02/3-404-20/20............................................1 
  

2.Одлука о покретању поступка јавне набавке,  
        број  02/3-404-22/20............................................1 
 
 



Страна 6  Број 9 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
3. Рјешење о именовању комисије за пријем 

          приправника..................................................2 
 
      4. Правилник  o допуни  Правилника о     
          организацији и систематизацији радних    
          мјеста Општинске управе општине     
          Власеница.........................................................2 
 
       5. Наредба  о регулисању рада трговинских,     
           угоститељских, занатских, услужних и других       
           објеката и служби на подручју  општине    
           Власеница,број 02-014-336/20-2 ...................3   
           
      6. Наредба о регулисању рада трговинских,     
          угоститељских, занатских, услужних и других  
          објеката и служби на подручју општине  
          Власеница, број 02-014-336/20-3....................4 
 

 
 
 
 


