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Службени гласник општине Власеница 

 

      На основу члана 30. став 2. Закон о 
угоститељству („Службени гласник Републике 
Српске“,број 15/10,57/12,67/13) члана 15. став 1. 
Закона о трговини („Службени гласник Републике 
Српске“, број 6/07, 52/11 и 67/13), члана 13. Закона 
о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени  
гласник Републике Српске“,број 117/11, 121/12, 
67/13 и 44/16) члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17)  Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана    
19.07.2018. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКО-

ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 
I 

      У Одлуци о радном времену угоститељских, 
занатско-предузетничких и трговинских објеката на 
подручју општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број 13/16,18/17)  члан 10. 
мијења се и гласи: 
 
„Радно вријеме угоститељским објектима за пиће-
ноћни клуб, прописује се:  
у времену од 18,00 – 2,00 часа наредног дана“. 

 
II 

       У осталом дијелу Одлука о радном времену 
угоститељских, занатско-предузетничких и 
трговинских објеката на подручју општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 13/16,18/17) остаје неизмјењена. 
 

III 

       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
     
 Број:01-022-94/18                                                                      
 Датум: 19.07.2018.године      ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

               На основу  члана  39. Закона  о локалној 
самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број  97/16), члана 50. став 1. Закона  о 
службеницима  и намјештеницима  у органима  
јединице  локалне  самоуправе („Службени  
гласник  Републике   Српске“, број  97/16) и члана  
37.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број 9/17), 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној   дана  19.07.2018.године,  д о н и ј е л а    
ј е  
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  начелника Одјељења за  

привреду, друштвене дјелатности  и 
инспекцијске послове Општинске управе  

општине Власеница 
 
I 

Сарачевић Мирза,  из  Власенице,  разрјешава  се  
дужности  начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе  општине Власеница, због 
подношења оставке у писаној форми.  
 

II 
Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику  општине  
Власеница“.  
 

Образложење 
 

Дописом запримљеним под бројем 02/1-022-87/18 
од 03.07.2018. године досадашњи начелник 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  
Општинске управе  општине Власеница поднио је 
оставку на наведено мјесто и истакао да исту 
подноси из личних разлога, због чега није у 
могућности да даље обавља послове начелника 
назначеног Одјељења.  
 
Одредбом члана 55. тачка 3. Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе као разлог 
разрјешења начелника одјељења наводи се, 
између осталог и  подношења оставке у писаној 
форми. 
 
Упутство о правном средству: Против овог 
Рјешења се може покренути управни спор пред  
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Окружним судом у Источном Сарајеву, у року од 30 
дана од дана пријема Рјешења. 
 
 
Број: 01-022-90/18 
Датум: 19.07.2018.године                                                                                                     
 Власеница                               ПРЕДСЈЕДНИК        
                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
                                    Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
               На основу  члана  39. став 2. тачка 21.  
Закона о локалној самоуправи  („Служени  гласник 
Републике  Српске“, број 97/16 ) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 9/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  19.07.2018. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У  
о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 

Власеница 
 
 

I 
 

Јелена Шеовац, именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 
Власеница. 

   
II 

 
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
биће објављенa у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
 
Број: 01-022-91/18     
Датум: 19.07.2018.године      
                                                                                
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 11. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 37/12), члана 36. Правилника о 
критеријумима и поступку одабира корисника, 
додјели, начину и условима коришћења стамбених 
јединица у вишестамбеним зградама изграђеним у 
оквиру регионалног стамбеног програма 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
18/16) и члана 37. став 2. тачка 9) Статута општине 
Власеница (,,Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана 19.07. 2018. 
године, донијела је 
 
 

 
О Д Л У К У 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАН 

 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се основна начела 
и критеријуми за субвенционисање закупнине за 
кориснике станова намијењених социјалном 
становању на подручју општине Власеница, 
корисници права, износи субвенција, поступак за 
остваривање права на субвенционисање и извори 
финансирања субвенција. 
 Социјално становање у смислу ове Одлуке 
је становање одређеног стандарда, које се, уз 
подршку јединице локалне самоуправе, обезбјеђује 
физичким лицима која из различитих, а 
првенствено економских, социјалних и 
здравствених разлога, нису у могућности да 
самостално ријеше стамбено питање. Социјално 
становање је од општег интереса за Општину 
Власеница. 

Социјално становање је стамбено 
збрињавање које се обезбјеђује додјелом стамбене 
јединице у непрофитни закуп на одређено вријеме 
уз сигурност кориштења, док трају потребе за 
стамбеним збрињавањем и уз испуњеност општих 
и посебних услова утврђених овом Одлуком. 

 
ПРИМЈЕНА ПРОПИСА 

 
Члан 2. 

 На питања у вези поступка утврђивања 
права субвенционисања закупнине која нису 
регулисана овом одлуком примјењиваће се Закон о 
општем управном поступку. 
 

 
Члан 3. 

 
ОСНОВНА НАЧЕЛА 

 
 Приликом разматрања захтјева и 
утврђивања права на субвенционисање најамнине 
корисницима који су остварили права на стамбене 
јединице користе према принципима социјалног 
становања, а у складу са утврђеном процедуром 
додјеле тих стамбених јединица, надлежни орган је 
дужан придржавати се основних начела по којима 
је сваки корисник стамбених јединица обавезан и 
дужан: 
 

1. да се брине о задовољавању својих 
животних потреба и потреба лица које је по 
закону или другом правном основу дужан 
издржавати, 

2. да својим радом, приходима и имовином 
доприноси спречавању, отклањању или 
ублажавању властите социјалне  
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угрожености, као и социјалне угрожености 
чланова своје породице, посебно дјеце и  

       других чланова породице, који не могу сами о   
       себи да се брину 
 
 

II КОРИСНИЦИ ПРАВА, УСЛОВИ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА, ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, 
ВИСИНА СТОПЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 
КОРИСНИЦИ ПРАВА 

 
Члан 4. 

 Право на субвенцију закупнине имају 
корисници стана којима су додијељене стамбене 
јединице примјеном модела социјалног становања, 
који подразумијева становање одговарајућег 
стандарда по цијени испод тржишне, уз 
безбиједност коришћења, а воде се као: 
 

1. лица/породице у стању социјалне помоћи, 
2. млади брачни парови до 35 година 

старости, 
3. особе преко 65 година старости, 
4. избјегла и расељена лица и повратници. 

 
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 
Члан 5. 

1) Општи услови за остваривање права 
субвенционисања закупнине за стан су: 
 

1. корисник стана има пребивалиште на 
подручју општине Власеница непрекидно 
најмање 5 година, осим у случају интерно 
расељених лица и повратника, 

2. корисник стана и чланови његовог 
домаћинства нису власници непокретне 
имовине, 

3. корисник стана и чланови његовог 
домаћинства немају закључен уговор о 
доживотном издржавању или уговор о 
поклону, 

4. каталошка вриједност процијењене 
покретне имовине корисник стана и 
чланова његовог домаћинства (превозна 
средства, аутомобили, радне машине и сл.) 
не прелази вриједност од 5.000 КМ, 

5. новчана средства и вриједносни папири 
корисника стана и чланова његовог 
домаћинства не прелазе укупну вриједност 
већу од 12 просјечних мјесечних плата у 
Републици Српској исплаћених у 
претходној години прије подношења 
захтјева, 

6. укупни приходи домаћинства по једном 
члану у посљедњој години дана прије 
подношења захтјева не прелазе цензус из 
члана 5. став 2. ове одлуке  

 
2) Посебни услови за остваривање права 
субвенционисања закупнине за стан су: 
 
2.1) лица/породице у стању социјалне помоћи, 

 
1. корисник стана или члан његовог 

домаћинства је корисник сталне социјалне 
помоћи или, 

2. незапослена лица и лица са изузетно 
малим примањима и чији укупни мјесечни 
приходи домаћинства по једном члану по 
свим основама не прелазе 15 % просјечне 
плате запослених у Републици Српској у 
претходној години или, 

3. корисник стана или члан његовог 
домаћинства је лице са обољењима 
(шећерна болест, карцином, леукемија, 
туберкулоза, парализа и тешка душевна 
обољења) и чији укупни мјесечни приходи 
домаћинства по једном члану по свим 
основама не прелазе 15 % просјечне плате 
запослених у Републици Српској у 
претходној години, 

 
2.2) млади брачни парови до 35 година старости 
 

1. укупни мјесечни приход домаћинства по 
једном члану не прелази 25 % просјечне 
плате запослених у Републици Српској за 
претходну годину 

 
2.3) лица преко 65 година старости 
 

1. корисник стана нема лица која су га по 
закону дужна издржавати или таква лица за 
издржавање немају материјалних 
средстава, 

2. укупни мјесечни приход домаћинства по 
једном члану не прелази 50 % од најниже 
пензије исплаћене у Републици Српској у 
претходној години 

 
2.4) избјегла и расељена лица и повратници (ако не 

испуњавају услове из тачке 2.1, 2.2 и 2.3 овог 
члана) 

 
1. укупни мјесечни приход домаћинства по 

једном члану не прелази 15 % просјечне 
плате запослених у Републици Српској за 
претходну годину 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

Члан 6. 
 (1) Испуњеност општих и посебних услова 
за субвенционисање закупнине доказује се 
сљедећом документацијом: 
 
1) Општи услови 
 

- кућна листа не старија од мјесец дана 
- увјерење о пребивалишту за корисника 

стана и чланове његовог домаћинства и 
потврда о кретању у посљедњих 10 
година, осим за избјеглице, расељена 
лица и повратнике, 

- увјерење Републичке управе за 
геодетске и имовинско правне послове  
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Бања Лука, подручна јединица 
Власеница, за ФБИХ, БДБИХ, као и из 
иностранства да корисник стана и 
чланови његовог домаћинства немају  
имовину, увјерење прибавља надлежни 
орган службеним путем, не старијем од 
мјесец дана, увјерење из земљишних 
књига и из књига положених уговора  о 
откупу станова у мјесту пребивалишта и 
мјеста рођења за све чланове 
домаћинства, не старијем од мјесец 
дана и др. 

- изјава дата под моралном и кривичном 
одговорношћу о непосједовању 
закљученог уговора о доживотном 
издржавању или уговора о поклону 
овјерена код надлежног органа 

- увјерењем МУП-а о не/посједовању 
аутомобила, не старије од мјесец дана, 
копија саобраћајне дозволе и др. 

- изјава дата под моралном и кривичном 
одговорношћу о осталим вриједностима 
које посједује домаћинство, уз два 
свједока, овјерена код надлежног 
органа 

 
2) Посебни услови 
 
2.1) лица/породице у стању социјалне помоћи, 
 

- потврда Центра за социјални рад не 
старија од мјесец дана, 

- потврда Завода за запошљавање 
Републике Српске не старија од мјесец 
дана, 

- потврда послодавца о исплаћеној 
плати, чек од пензије и др. 

- потврда надлежне здравствене 
установе  

 
2.2) млади брачни парови до 35 година старости 
 

- извод из матичне књиге рођених не 
старији од мјесец дана, 

- потврда Завода за запошљавање 
Републике Српске не старија од мјесец 
дана, 

- потврда послодавца о исплаћеној плати 
и др. 

 
2.3) лица преко 65 година старости 
 

- копија личне карте, 
- изјава дата под моралном и кривичном 

одговорношћу да нема лица која су их 
по закону дужна издржавати или да та 
лица немају материјалних средстава за 
њихово издржавање, овјерена од 
надлежног органа 

- чек од пензије и др. 
 
2.4) избјегла и расељена лица и повратници 
 

- потврда о статусу расељеног лица или 
повратника, не старија од мјесец дана 

 
- потврда послодавца о исплаћеној 

плати, чек од пензије и др. 
 
              (2) Потребна документација доставља се 
као оригинал или овјерена копија. 
 (3) Каталошку вриједност покретне имовине 
процјењиваће Комисија од три члана коју именује 
начелник. 
 (4) По један члан комисије именује се из 
реда запослених у Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности, Одјељењу за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове и Центру 
за социјални рад. 
 

ВИСИНА СТОПЕ СУБВЕНЦИЈЕ 
 

Члан 7. 
(1) Право на субвенционисање закупнине у 

износу од 20 % уз испуњење општих и посебних 
услова имају: 
 

1. незапослена лица и лица са изузетно 
малим примањима, 

2. млади брачни парови до 35 година 
старости 

3. избјегла и расељена лица и повратници ако 
не испуњавају услове из тачке 2.1, 2.2 и 2.3 
из члана 5 

 
(2) Право на субвенционисање закупнине у 

износу од 30 % уз испуњење општих и посебних 
услова имају: 
 

1. лица преко 65 година старости 
 

(3) Право на субвенционисање закупнине у 
износу од 40 % уз испуњење општих и посебних 
услова имају: 
 

1. корисник сталне социјалне помоћи, 
2. лице са тешким обољењем, 
3. лице преко 65 година старости уколико се 

ради о лицу са тешким обољењем 
 
 

II ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊA ПРАВА 
 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА 
 

Члан 8. 
 (1) Захтјев за субвенционисање закупнине 
подноси закупопримац: 
 

1. одмах по објави коначне ранг листе за 
додјелу станова у закуп по принципу 
социјалног становања, 

2. након што почне тећи уговорни однос, 
3. када се јаве промијењене околности које 

могу бити основ за субвенционисње 
закупнине 

 
(2) Уз захтјев за субвенционисање 

закупнине закупопримац је дужан доставити 
доказе из члана 7 одлуке и Уговор о закупу 
стана ако је закључен. 
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САДРЖАЈ ОБРАСЦА 

 
Члан 9. 

 (1) Захтјев за субвенционисање закупнине 
треба да садржи личне податке подносиоца 
захтјева, податке који се односе на тренутне 
услове становања, број чланова домаћинства, 
величину стана, висину закупнине и основ за 
остваривање права субвенционисања 
закупнине и друге потребне информације. 

(2) Образац захтјева биће доступан на 
Шалтер сали општине Власеница и Центру за 
социјални рад. 

 
ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК 

 
Члан 10. 

 (1) Захтјев за субвенционисање закупнине 
подноси се Одјељењу за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Општинске управе 
општине Власеница 
 (2) Ако уз захтјев закупопримац није 
доставио све неопходне доказе из члана 7 одлуке, 
позваће се да исте достави у року од 8 дана од 
дана пријема позива. 
 (3) Ако закупопримац у остављеном року не 
достави недостајуће доказе захтјев  за 
субвенционисање закупнине се закључком 
одбацује. 
 (4) Надлежни орган из става 1 овог члана 
дужан је донијети одлуку у року од 15 дана од дана 
пријема цјелокупне документације. 
 (5) У поступку рјешавања захтјева орган 
одлучивања је дужан водити рачуна о начелима из 
члана 3 Одлуке и неопходне чињенице утврдити у 
сарадњи са осталим стручним службама, Центром 
за социјални рад и другим институцијама и 
установама, те по потреби прибавити доказе по 
службеној дужности у сврху утврђивања стварне 
потребе за субвенционисање закупнине. 
 (6) Након спроведеног поступка надлежни 
орган доноси рјешење. 

 
ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

 
Члан 11. 

 (1) Против рјешења првостепеног органа 
може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења. 
 (2) Жалба се путем првостепеног органа 
изјављује начелнику општине. 

 
РЕВИЗИЈА ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

 
Члан 12. 

 (1) Корисник стана је дужан пријавити сваку 
околност која утиче на обим или престанак права  
на субвенционисање закупнине надлежном органу 
у року од 15 дана од дана настанка околности. 
 (2) Надлежни орган ће сваких 12 мјесеци по 
службеној дужности покренути поступак ревизије 
права на субвенционисање закупнине и утврдити  
сваку околност која утиче на престанак и обим 
права. 
 

 
 (3) Ако надлежни орган у поступку ревизије 
утврди да је корисник стана дао неистините 
податке који су утицали на признавање или обим 
права, донијеће рјешење о стављању ван снаге 
рјешења о утврђивању права на субвенционисање 
закупнине и наложити кориснику стана да врати 
износ који је остварио давањем неистинитих 
података. 
 (4) Против рјешења донесеног у поступку 
ревизије може се изјавити жалба градоначелнику у 
року од 15 дана од дана пријема рјешења. 
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Члан 13. 
 (1) Средства за субвенционисање 
закупнине водиће се на посебном рачуну, односно 
на рачуну који ће се отворити за те намјене у 
буџету, а обезбјеђиваће се из: 
 

1. буџета општине Власеница, 
2. буџета институција виших нивоа власти које 

су надлежне за питање социјалне заштите, 
а на основу посебних споразума општине 
Власеница и тих институција, 

3. путем донација, као и других извора у 
складу са важећим прописима 

 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 
Члан. 14 

 (1) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Власеница. 

 
 
Број: 01-022-95/18 
Датум: 19.07. 2018. године        
                                                 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К  
                                                        СКУПШТИНЕ                                                      
                               Гордана Трампић,с.р. 
 

  
               На основу члана 10. став 1. и члана 
11.став 2. Закона о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“,број 63/11), члана 39. став 2. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16) и члана 37. 
став 2. тачка 2. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17)  
Скупштина општине Власеница на сједници 
одржаној дана  19.07.2018. године, донијела је   

 
 

ОДЛУКУ 
O ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О 

ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
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I 

          У Одлуци о именовању Савјета за 
безбједност саобраћаја општине Власеница, 
број:01-022-26/17 од 27.02.2017. године („Службени  
гласник Општине Власеница“, број: 3/17) члан  II 
став 1) тачка 3. мијења се и гласи: 
„3.Александар Миладиновић, представник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове - члан Савјета“. 
Тачка 11. мијења се и гласи: 
„ 11. Мирза  Сарачевић – члан Савјета“,  
а послије тачке 11. додају се тачке 12. , 13. и 14. 
које гласе: 
„12. Јелена  Шеовац, в.д. начелника  Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности – члан Савјета 
13.Синиша Пуртић - представник Tериторијалне 
ватрогасне јединице Власеница - члан Савјета  и  
14. Данка Кезуновић - представник ОШ „Вук 
Караџић“ Власеница - члан Савјета“. 
 
  

II  
У осталом дијелу Одлука о именовању Савјета за 
безбједност саобраћаја Општине Власеница, 
број:01-022-26/17 од 27.02.2017. године („Службени 
гласник Општине Власеница“, број: 3/17) остаје 
неизмјењена. 
 
 

 III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
    
 Број: 01-022- 96/18                                                                         
 Датум: 19.07.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На  основу  члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17) као и Захтјева Радмиле 
Остојић за разрјешење  у чланству Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Власеница и члана 
Одбора за жалбе општине Власеница од 
13.07.2018.године, Скупштина општине Власеница 
на   сједници   одржаној   дана    19.07.2018.године,  
д о н и ј е л а    ј е  
 

О Д Л У К У 
о  измјени Одлуке о именовању вршилаца 

дужности  чланова   Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Власеница 

 
I 

У Одлуци  о именовању вршилаца 
дужности  чланова  Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Власеница, број 01-022-148/16 од 
28.11.2016.године („Службени гласник општине  
 
 

 
Власеница“, број 11/16), у тачки I подтачка 1. 
мијења се и гласи: 

 
„1.Вуковић Данијела “. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу   даном 
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-97/18                                                                        
Датум: 19.07.2018.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На  основу  члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17) као и Захтјева Радмиле 
Остојић за разрјешење  у чланству Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Власеница и члана 
Одбора за жалбе општине Власеница од 
13.07.2018.године, Скупштина општине Власеница 
на сједници одржаној дана  19.07.2018.године,  
д о н и ј е л а    ј е  
 
 

О Д Л У К У 
о  измјени Одлуке о именовању вршиоца 

дужности чланова   Одбора за жалбе 
општине Власеница 

 
 
I 

 У Одлуци  о именовању  вршиоца дужности  
чланова  Одбора за жалбе општине Власеница, 
број 01-022-139/16 од 28.11.2016.године 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
11/16), у тачки I подтачка 2. мијења се и гласи: 
 

„2.  Кљештан Бојан, дипломирани правник, 
из Власенице, ВД  члана“. 
 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу   даном 
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-98/18                                                                         
Датум:19.07.2018.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
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               На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној дана   19.07.2018. 
године, донијела  је 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању вршиоца дужности директора 

Туристичке организације општине Власеница 
 
I 

Јелена Станић, дипл. економиста, из Власенице, се 
именује за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Власеница, без 
ограничења овлашћења. 
 

II  
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука o именовању вршиоца дужности директора 
Туристичке организације општине Власеница у 
покренутом ликвидационом поступку број 01-022-
29/18 од 28.2.2018. године Службени гласник 
општине Власеница“, број 3/18). 
 

III 
 Ова одлука ступа на осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“.  
 
 
Број:01-022-100/18  
 Датум: 19.07.2018.године  
                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                         Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу  члана 39. и члана 127. став (1) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 37. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ бр. 9/17), уз претходно мишљење 
Министарства управе и локалне самоуправе бр. 
10.3-014-116-1/18 од 16.07.2018.године, Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној дана  
19.07.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности 

 
 
I 

 Даје се сагласност на Споразум о 
успостављању сарадње између општине Хан 
Пијесак и општине Власеница у вршењу послова из 
надлежности Одбора за жалбе за општину Хан 
Пијесак.  

 
II 

             Саставни дио ове одлуке је Споразум о 
успостављању сарадње. 
 

 
III 

 На основу ове одлуке Начелник општине 
Хан Пијесак ће са Начелником општине Власеница  
потписати споразум из тачке I ове одлуке. 
 

IV 
 Ова одлука ступа осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-99/18                       
Датум: 19.07.2018.године           ПРЕДСЈЕДНИК  
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Гордана Трампић,с.р. 
 
 
 

С П О Р А З У М 
о успостављању сарадње 

 
 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:  
     1.Општине Хан Пијесак, коју заступа Начелник 

општине Владо Остојић и 

      2.Општине Власеница, коју заступа Начелник 

општине Мирослав Краљевић. 

 
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА: Вршење послова из 
надлежности  Одбора   за   жалбе   за     општину  
Хан Пијесак. 
 

На основу Одлуке Скупштине општине Хан 
Пијесак бр. 01-022-17/18 од 28.02.2018. године и 
Одлуке Скупштине општине Власеница бр. 01-022-
52/18 од 29.03.2018.године Начелник општине Хан 
Пијесак и Начелник општине Власеница 
договорили су  се о следећем: 

 
                            I 
Одбор за жалбе општине Власеница 

овлашћује се да у складу са чланом 153. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“ 
бр. 97/16) за општину Хан Пијесакодлучује у другом 
степену о жалбама учесника јавног конкурса у 
поступку запошљавања у општинску управу, о 
жалбама које се односе на статусна питања 
службеника, као и о другим жалбама утврђеним 
наведеним законом. 

 
                             II 
Стручно техничке послове за Одбор за 

жалбе обављаће Општинска управа Одјељење за 
опште послове општине Хан Пијесак. 

 
                              III 
Општина Хан Пијесак преузима обавезу да 

плаћа накнаду предсједнику и члановима Одбора 
за жалбе  општина Власеница у износу од  по  
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50,00КМ по одржаној сједници за чланове који 
присуствују сједници. 

Уколико Одбор за жалбе одржава сједнице 
у Хан Пијеску  члановима Одбора припадају и 
трошкови превоза у висини возне карте јавним 
превозом. 

 
IV 

Овим споразумом формира се заједничко 
координационо тијело у саставу Вуковић Данијела 
и Ступар Невена, испред општине Власеница и 
Видовић Драгана и Гојковић Мила испред општине 
Хан Пијесак, чији је задатак да прати реализацију 
споразума и доставља извјештај Начелнику 
општине Хан Пијесак и Начелнику општине 
Власеница,  једном годишње. 

 
V 

Надзор над сарадњом врши Министарство 
управе и локалне самоуправе Републике Српске. 

 
VI 

Овај споразум  закључује се на неодређено 
вријеме, а може се раскинути споразумно или  на 
захтјев  једне стране потписнице споразума уз 
отказни рок од 30 дана. 

 
VII 

Евентуалне спорове по овом споразуму 
учесници споразума ће рјешавати мирним путем, у 
противном одређује се надлежност редовног суда. 

 
VIII 

Овај споразум ступа на снагу даном 
потписивања Начелника општине Хан Пијесак  и 
Начелника општине Власеница,  на основу 
претходне сагласности скупштина опшине. 

 
IX 

Овај споразум закључен је у четири 
истовјетна примјерка  од којих свака страна 
потписница споразума задржава по два примјерка. 

 
X 

Споразум ће бити објављен у „Службеном 
гласнику општине Хан Пијесак“ и „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
 
 
         НАЧЕЛНИК      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА           ХАН  ПИЈЕСАК 
  Краљевић Мирослав,с.р        Остојић Владо,с.р. 
                                                      . 
 
 
Број: 02/1-014-375/18           Број: 02-014-13/18 
Дана:30.07.2018.                   Дана:30.07.2018. 
Власеница                             Хан Пијесак 
 

 
 
 
 
 

 
               На основу члана 69. Одлуке о комуналном 
реду на подручју општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 3/15) и члана 39. 
став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени  гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 37. став (2) тачка 2) Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  19.07.2018.              
године  донијела је:  

 
 

ПРОГРАМ  
О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 

 2016-2020. ГОДИНЕ 
 

I 
         У Програму кориштења јавних површина ради 
постављања привремених објеката за период 2016-
2020. године (у даљем тексту: Програм) усвојеним 
Закључком Скупштине општине Власеница број:01-
022-48/16 од 1.4.2016. године („Службени гласник 
општине Власеница,број:3/16) број:01-022-131/16 
од 28.11.2016. године („Службени гласник општине 
Власеница,број:11/16) и број:01-022-72/18 од 
18.06.2018. године („Службени гласник општине 
Власеница,број:7/18) послије наслова Љетне 
баште, у ставу 1, „на Тргу“, након алинеје 4 додаје 
се алинеја 5, која гласи: 
-„испред угоститељског објекта Роштиљница “Код 
Бралета“, кч.бр.771/1 к.о.Власеница 1, површина 
20,00 m²“ 
 

II 
Програм  у осталом дијелу остаје непромијењен. 
 

 III 
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 93/18                     
Датум:19.07.2018.године 
Власеница                              ПРЕДСЈЕДНИК  
                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Преднацрта Акционог плана за превенцију и 
сузбијање  насиља према женама и насиља у 
породици  за период 2018 – 2022, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана   
19.07.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 
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З А К Љ У Ч А К 

 
 1.Усваја се Акциони план за превенцију и 
сузбијање  насиља према женама и насиља  у  
породици  за период 2018 – 2022. 
 

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

 
 
 

Број: 01-022-92/18                                                                                
Датум: 19.07.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК         
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду Установе за предшколско 
васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница 
за школску 2017/2018 годину и Финансијског 
извјештаја  за 2017.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана   
19.07.2018.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 Установе за 
предшколско васпитање и образовање „Први 
кораци“ Власеница за школску 2017/2018 годину и 
Финансијски извјештај  за  2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-81/18                                                                                  
Датум: 19.07.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК        
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
 

  
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница 
по областима криминалитета,  јавног реда и мира и 
безбједности саобраћаја за период од 01.01. до 
30.06.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
19.07.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Извјештај о раду Полицијске 

станице Власеница по областима криминалитета,  
јавног реда и мира и безбједности саобраћаја за 
период од 01.01. до  30.06.2018.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-83/18                                                                         
Датум: 19.07.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и 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 01.01. 
до 30.06.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
19.07.2018.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 01.01. до 30.06.2018.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-89/18                                                                                           
Датум: 19.07.2018.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
               На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и 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 
период од 01.01. до 30.06.2018.године, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана 
19.07.2018.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  
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инвалида, Породица заробљених  и погинулих 
бораца и несталих цивила и Борачке организације  
Власеница за период од 01.01. до 
30.06.2018.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-86/18                                                                                   
Датум: 19.07.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК        
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о раду привредних субјеката на 
подручју општине Власеница за 2017.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана   19.07.2018.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 

привредних субјекатa на подручју општине 
Власеница за 2017.годину. 

 
2.Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-66/18                                                                         
Датум: 19.07.2018.године        ПРЕДСЈЕДНИК                 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и 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 01.01. 
до 30.06.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана   
19.07.2018.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 01.01. до 30.06.2018.године. 

 
 
 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-82/18                                                                                
Датум: 19.07.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК           
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана  Трампић,с.р. 
 

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

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА 
УЗРОКОВАНИХ ОЛУЈНИМ ВЈЕТРОВИМА 

 
I 
 

Именује се Комисија за расподјелу средстава за 
санацију штета узрокованих олујним вјетровима 
уплаћена на Рачун за прикупљање накнаде за 
финансирање посебних мјера заштите од пожара, 
олујних вјетрова и елементарних непогода  и то: 
 
1. Божидар Куртума, предсједник, 
2. Невена Ступар, члан,  
3. Љиљана Савиновић, члан. 

 
II 

 
Задатак Комисије је да изађе на лице мјеста, 
изврши обилазак oбјеката и направи приједлог за 
расподјелу средстава, која ће се обезбједити у 
Буџету општине: Потрошачка јединица-Одјељење 
за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове (01160150) са позиције 416129-помоћ у 
случају елементарних непогода. 
 

III 
 

Комисија је обавезна приједлог за расподјелу 

средстава доставити начелнику општине. 

 

IV 

 

Овo  Рјешење ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
    
 Број:02/1-014-297/18                                                                                             
 Датум:14.06.2018.године  
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     
                                          Мирослав Краљевић,с.р.  
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             На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 97. Статута опшштине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17)  и члана 7. став (6) Уговора – 
Извођење радова на изради и асфалтирању пута у 
насељу Драгасевац, општина Власеница, начелник 
оптине Власеница доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању лица за контролу реализације 

Уговора - Извођење радова на изради и 
асфалтирању пута у насељу Драгасевац, 

општина Власеница 
 
 
I 

          Именује се Небојша Беровић, запослени у 
Општинској управи општине Власеница, за 
контролу реализације Уговора - Извођење радова 
на изради и асфалтирању пута у насељу 
Драгасевац, општина Власеница, број 02/1-404-
21/18 од 06.07.2018. године (У даљем 
тексту:Уговор). 
 

 II 
          Задатак лица за контролу реалаизације 
Уговора је да редовно прати стручност реализације 
Уговора из претходне тачке.  
У спровођењу стручног надзора, лице за контролу 
реализације Уговора ће да: 
- уведе извођача у посао, 
- изврши контролу примјене одговарајуће 
техничке документације, контролу и провјеру 
квалитета свих врста материјала, примјену прописа 
и стандарда, 
- утврди да ли се радови изводе у складу са 
законском регулативом, односно да ли је квалитет 
радова у складу са прописима и стандардима који 
се примјењују за ову врсту радова и одредбама 
уговора, 
- потврди извођење радова, потписивањем 
грађевинског дневника, те да контролише 
грађевинску књигу, 
- писаним путем обавијести надлежну 
институцију и инвеститора о евентуалним 
непредвиђеним околностима у вези са извођењем 
радова, 
- сачини извјештај о обављеном надзору над 
извођењем радова, 
-        обавља друге послове у складу са законском 
и подзаконском регулативом.  
 
 

 III 
  По завршетку радова лице именовано за 
контролу релаизације уговора ће саставити 
записник о надзору над извођењем радова, који ће 
доставити извођачу и наручиоцу радова. 
 
 
 
 
 

 
 IV 

           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 02/1-404-21/18 
Датум: 06.јул.2018. године 
 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

                  
                На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 97. Статута опшштине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17)  и члана 7. став (6) Уговора – 
Извођење радова на изради и асфалтирању пута 
Тишча – Станимировићи,општина Власеница, 
начелник општине Власеница доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању лица за контролу реализације 

Уговора - Извођење радова на изради и 
асфалтирању пута Тишча – Станимировићи, 

општина Власеница 
 
I 

          Именује се Небојша Беровић, запослени у 
Општинској управи општине Власеница, за 
контролу реализације Уговора - Извођење радова 
на изради и асфалтирању пута Тишча – 
Станимировићи, општина Власеница, број 02/1-404-
22/18 од 06.07.2018. године  (У даљем 
тексту:Уговор). 
 

 II 
          Задатак лица за контролу реалаизације 
Уговора је да редовно прати стручност реализације 
Уговора из претходне тачке.  
У спровођењу стручног надзора, лице за контролу 
реализације Уговора ће да: 
- уведе извођача у посао, 
- изврши контролу примјене одговарајуће 
техничке документације, контролу и провјеру 
квалитета свих врста материјала, примјену прописа 
и стандарда, 
- утврди да ли се радови изводе у складу са 
законском регулативом, односно да ли је квалитет 
радова у складу са прописима и стандардима који 
се примјењују за ову врсту радова и одредбама 
уговора, 
- потврди извођење радова, потписивањем 
грађевинског дневника, те да контролише 
грађевинску књигу, 
- писаним путем обавијести надлежну 
институцију и инвеститора о евентуалним 
непредвиђеним околностима у вези са извођењем 
радова, 
- сачини извјештај о обављеном надзору над 
извођењем радова, 
-        обавља друге послове у складу са законском 
и подзаконском регулативом.  
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 III 

  По завршетку радова лице именовано за 
контролу релаизације уговора ће саставити 
записник о надзору над извођењем радова, који ће 
доставити извођачу и наручиоцу радова. 
 

 IV 
           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-404-22/18 
Датум: 06.јул.2018. године 

                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,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), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), члана 9. Правилника о 
реализацији капиталних пројеката из средстава 
донације Владе Републике Србије („Службени 
гласник Републике Српске“, број 95/17) и Плана 
набавки Општине Власеница за 2018. годину бр. 
02/1-404-1/18 од 22.1.2018. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке  
 

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
радова изградњa студентско-ђачког дома „СРБИЈА“ 
у Власеници – прва етапа. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 1.162.000,00 
КМ без пореза на додату вриједност. 
 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова из тачке 
I су обезбјеђена на основу Одлуке о прихватању 
донаторских средстава Владе Републике Србије 
бр. 04/1-012-2-2331/17 од 28.9.2017. године 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 92/17) 
и Споразума о финансирању пројекта донаторским 
средствима у оквиру механизма сарадње по 
Споразуму о успостављању специјалних 
паралелних односа између Републике Српске и 
Републике Србије, закљученог између Владе 
Републике Српске – Министарства финансија и 
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). 
Након пријема, отварања и анализе понуда 
провешће се е-аукција у складу са Правилником о 
условима и начину кориштења е-аукције 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
66/16).  
Уговор се додјељује на основу критерија економски 
најповољнија понуда са поткритеријима – цијена 
(70%), рок извођења радова (30%). 
 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени Главним 
пројектом за изградњу студентско-ђачког дома 
„СРБИЈА“ у Власеници  бр. 1471-3/17 од 24.4.2018. 
године израђеном од стране овлаштене 
пројектантске куће „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бањалука и 
представљају саставни дио тендерске 
документације.  
 
 

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

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
       
Број: 02/1-404-23/18                                                                     
Датум: 6. јул 2018. године     
Власеница 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

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

ОДЛУКУ 
о именовању комисије за процјену штете на 
стамбеним и инфраструктурним објектима и 

процјену пољопривредне штете 
 
I 

            Именује се комисија за процјену штете 
настале услед временских непогода на стамбеним 
и инфраструктурним објектима и за процјену 
пољопривредне штете  у  саставу: 
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1. Раде Малишевић, предсједник, 
2. Небојша Беровић, члан и  
3. Божидар Куртума, члан. 

 
II 
 

            Задатак комисије је да изврши преглед и 
снимање на лицу мјеста, евидентира обим и врсту 
директне штете настале услед временских 
непогода – обилних падавина и поплава на 
стамбеним и инфраструктурним објектима на 
територији општине Власеница који су претрпили 
штету, фотографски забиљежи предметне објекте, 
изврши анализу неопходних радова санације 
стамбених и инфраструктурних објеката и процјену 
трошкова за извођење наведених радова (предмјер 
и предрачун радова). 
Комисија је обавезна извршити процјену 
пољопривредне штете на територији општине 
Власеница, фотографски забиљежити насталу 
штету и извршити анализу неопходних радова и 
процјену трошкова за отклањање настале штете. 
 

III  
 
Комисија је обавезна по завршетку задатка 
сачинити извјештај о процијењеној штети, који ће 
доставити начелнику општине.  
 

IV  
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 
Број: 02/1-014-356/18 
Датум: 13.07.2018. године 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                Мирослав Краљевић,с.р. 
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