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                    БРОЈ  10 

 

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 првој допуни 
Плана набавки Општине Власеница за 2018. годину 
бр. 02/1-404-1-1/18 од 2.7.2018. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке  
 
 

I 
Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
радова изградња полицијске станице у Власеници. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи  600.000,00 
КМ без пореза на додату вриједност. 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова из тачке 
I су обезбјеђена на основу Одлуке о измјенама 
одлуке о одређивању приоритетних пројеката из 
Програма јавних инвестиција Републике Српске за 
финансирање из Буџета у 2018. години („Службени 
гласник Републике Српске, број 57/18), према којој 
се из буџетских средстава за јавне инвестиције за 
2018. годину финансира пројекат „Изградње 
полицијске станице у Власеници“.  
 

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 полицијске станице у 
Власеници бр. 620-3/17 од 31.10.2018. 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: 02/1-404-26/18                                                                    
Датум: 24. јул 2018. године         
Власеница 
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић,с.р. 
 

        
               На основу члана 18. став (1) и члана 87. 
став (3) 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 4. став (3) 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
90/14), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
9/17), члана 6. став (2) Правилника о поступку 
директног споразума Општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 6/15) 
и Одлуке о другој допуни Плана набавки Општине 
Власеница за 2018. годину бр. 02/1-404-1/18-2 од 
24.7.2018. године, начелник општине Власеница 
донио је 

 
ОДЛУКУ 

о покретању директног споразума 
 
 

1. Предмет јавне набавке je услугa: израда 
урбанистичко- техничких услова са планом  
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парцелације и главног пројекта 
реконструкције раскрснице у кружну 
раскрсницу на укрштању  магистралних 
путева М19 и М19.2. у општини Власеница  

2. Очекивана и процијењена вриједност 
набавке без пореза на додату вриједност 
износи: 6.000,00 КМ 

3. Средства за реализацију су обезбјеђена у 
буџету Општине Власеница за 2018. 
годину – 511700 Издаци за пројектну 
документацију 

4. Поступак за додјелу уговора: Директни 
споразум. Позив за доставу понуде ће бити 
директно упућен понуђачу овлаштеном за 
обављање дјелатности која је предмет 
јавне набавке  

5. Овлаштено лице за провођење директног 
споразума: Александра Милановић 
Лаловић 

6. Рок за провођење одлуке: Одмах по 
доношењу 

 
 

                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
          Мирослав Краљевић,с.р. 
Број: 02/1-404-27/18 
Датум: 24. јул 2018. године 
Власеница 
 

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Уговора o асфалтирању 
градских улица Стевана Синђелића и Светих 
апостола Петра и Павла, број:02/1-404-28/18 од 
25.07.2018. године, Начелник општине Власеница 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању надзорног органа за праћење 

стручности реализације Уговора о 
асфалтирању градских улица Стевана 

Синђелића и Светих апостола Петра и Павла 
 
I 

          Именује се Миле Симанић, за надзорног 
органа који ће пратити стручност реализације 
Уговора o асфалтирању градских улица Стевана 
Синђелића и Светих апостола Петра и Павла, 
број:02/1-404-28/18 од 25.07.2018. године. 
 

II 
         Нето накнада  за вршење стручности 
реализације Уговора о асфалтирању градских 
улица Стевана Синђелића и Светих апостола 
Петра и Павла,број:02/1-404-28/18 од 25.07.2018. 
године износи 300,00 КМ (словима:тристотине и 
100/00 конвертибилних марака). 
 

III 
          Задатак надзорног органа је да редовно 
прати стручност реализације Уговора из претходне  
 

 
тачке. У спровођењу стручног надзора, Надзорни 
орган ће да:  
- уведе извођача у посао,  
- изврши 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, стандардима, 
захтјевима и одредбама уговора,  
- потврди извођење радова, потписивањем 
грађевинског дневника, те да контролише 
грађевинску књигу,  
- писаним путем обавијести надлежну институцију и 
инвеститора о евентуалним недостацима у 
техничкој документацији, те непредвиђеним 
околностима у вези са извођењем радова,  
- сачини извјештај о обављеном надзору над 
извођењем радова, који ће доставити извођачу и 
наручиоцу радова, 
- обавља друге послове у складу са законском и 
подзаконском регулативом. 
 

IV 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
Број: 02/1-404-28/18 
Датум: 25.07.2018. године 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 24. став (1) тачка a) и 
члана 28. став (1) 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), Извјештаја надзорног 
органа на извођењу радова на реконструкцији у 
сврху промјене намјене постојећег објекта у 
изградњи у објекат ватрогасног дома бр. 757/18 од 
19.6.2018. године и Одлуке о другој допуни Плана 
набавки Општине Власеница за 2017. годину бр. 
02/1-404-1-2/18 од 24.7.2018. године начелник 
општине Власеница донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији је предмет додатни радови на реконструкцији у 
сврху промјене намјене постојећег објекта у 
изградњи у објекат ватрогасног дома у Власеници. 
 

II 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјениће се преговарачки поступак без 
објаве обавјештења за набавку радова у складу са 
чланом   24.   став (1)    тачка а) Закона   о  јавним  
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набавкама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Закон). 
Разлог за примјену преговарачког поступка без 
објаве обавјештења о набавци су додатни радови 
који нису укључени у првобитно закључени уговор, 
али који су усљед непредвиђених околности 
неопходни за извођење радова и исти се не могу 
одвојити од основног уговора. 
Додатни радови се односе на непредвиђене 
радове на изградњи ватрогасног дома, који су 
резултат утврђених недостатака у стању постојећег 
објекта и који утичу на функционалност објекта, 
трајност и сигурност носиве конструкције и 
угрожавају квалитет изведених радова у 
унутрашњости објекта. 
 

III 
У складу са чланом 28. став (1) Закона 
преговарачки поступак ће се водити са једним 
понуђачем (групом понуђача којој је додјељен 
основни уговор) уз поштовање принципа Закона. 
 

IV  
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 30.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност и износи 20% од 
вриједности основног уговора. 

 
V 

Средства за реализацију набавке ће бити 
обезбјеђена из буџета Општине Власеница. 
 

VI 
Предмјер и предрачун додатних радова бр. 757/18  
од 19.6.2018. године који представља саставни дио 
тендерске документације је израђен од стране 
овлаштеног тима за надзор над извођењем радова 
на реконструкцији у сврху промјене намјене 
постојећег објекта у изградњи у објекат ватрогасног 
дома у Власеници. 

 
VII 

Поступак оцјене квалификованости кандидата, 
преглед почетне понуде, преговоре и оцјену 
коначне понуде ће провести комисија за набавке 
која ће бити именована посебним рјешењем. 

 
VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
   

Број: 02/1-404-25/18                                                                     
Датум: 30. јул 2018.године       
Власеница 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. став 3. 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 попис и пријем 

опреме за изградњу трафо станице за пословну 
зону Брегови 

 
I 

 
Именује се Комисија за попис и пријем опреме за 
изградњу блиндиране трафо станице 10/0,4 kV за 
пословну зону Брегови, са прикључним подземним 
кабловским средњенапонским водом (у даљем 
тексту: опреме), у сљедећем саставу:  
 
1. Бранислав Петковић, предсједник, 
2. Драган Бојанић, члан,  
3. Неђо Тодоровић, члан,  

 
II 

    
Задатак Комисије је да: 

 изврши пријем и попис опреме дониране од 
стране УНДП у БиХ; 

 сачини записник о пријему опреме; 

 евидентира организациону јединицу и 
одговорно лице за складиштење и чување 
опреме; 

 приликом предаје опреме на складиштење 
и чување сачињава се записник који 
потписују предсједник Комисије и надлежни 
службеник организационе јединице којој је 
повјерено чување опреме; 

 поднесе извјештај начелнику општине. 
 

III                                                                        
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
Број: 02/1-014-377/18                                                                                                    
Датум: 31.7.2018. године 
                                              НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ    
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. став 3. 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 за примопредају  
дужности  између предсједника Савјета МЗ 

Доњи Залуковик 
 
I 

 
Именује се  Комисија  за  примопредају  дужности  
између  предсједника Савјета Мјесне заједнице  
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Доњи Залуковик (у даљем тексту: МЗ), у сљедећем 
саставу:  
 

1. Невена Ступар - предсједник Комисије  
2. Жељко Дамљановић - члан  
3. Марко Тодоровић - члан 

 
II 

    
Циљ примопредаје дужности је обезбјеђивање 
континуитета рада из дјелокруга МЗ Доњи 
Залуковик, стабилност и несметани развој ове 
мјесне заједнице. 
 

III 
 

Примопредаја дужности, службених аката и печата 
врши се између досадашњег предсједника Савјета 
МЗ Доњи Залуковик који предаје дужност и 
новоизабраног предсједника Савјета који прима 
дужност. 
 

IV 
 

Примопредаја дужности подразумијева 
подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из 
дјелокруга МЗ, 

2) финансијког извјештаја и извјештаја о 
преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 
обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 
току, 

4) предају затечених службених аката, 
службених печата и других списа и 
извјештаја од значаја за рад МЗ. 

 
V 
 

Примопредаја дужности врши се у службеним 
просторијама МЗ Доњи Залуковик. 
 

VI 
 
Приликом примопредаје дужности обавезно се 
сачињава записник, који треба да садржи: 
 
 1) мјесто, датум и правни основ 
примопредаје дужности, 
 2) лично име (презиме и име) и функцију 
лица које предаје дужност и лица које прима  
 дужност, 
 3) лична имена лица која присуствују 
примопредаји дужности, 
 4) правни акт којим је формирана Комисија, 
 5) попис и опште податке о службеним 
актима који су предмет примопредаје дужности, 
по годинама, врсти, количини и стању тих аката, 
 6) број службених печата који су предмет 
примопредаје, 
 7) лична имена чланова Комисије који 
потписују записник, 
 8) напомене у вези са предметом 
примопредаје и 
 

 
 9) потписе чланова Комисије и потписе свих 
овлашћених присутних  лица. 
 

VII                                                                        
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
Број: 02/1-014-400/18                                                                                                            
Датум: 13.8.2018. 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 општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Начелник општине 
Власеница доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању надзорног органа  

 
I 

          Именује се Миле Симанић, за надзорног 
органа који ће учествовати у вршењу надзора над 
извођењем радова на санацији и изградњи 
стамбених објеката у оквиру Програма за опоравак 
од поплава – стамбено збрињавање, а у складу са 
Протоколом о сарадњи између Општине 
Власеница и UNDP-a. 
 

II 
         Нето накнада за вршење надзора износи 
200,00 КМ (словима:двијестотине и 100/00 
конвертибилних марака). 
 

III 
         Задатак надзорног органа је да редовно врши 
надзор над извођењем радова на санацији и 
изградњи стамбених објеката у оквиру Програма за 
опоравак од поплава – стамбено збрињавање. У 
спровођењу стручног надзора, Надзорни орган ће 
да:  
 
- уведе извођача у посао,  
- изврши 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, стандардима, 
захтјевима и одредбама уговора,  
- потврди извођење радова, потписивањем 
грађевинског дневника, те да контролише 
грађевинску књигу,  
- писаним путем обавијести надлежну институцију и 
инвеститора о евентуалним недостацима у 
техничкој документацији, те непредвиђеним 
околностима у вези са извођењем радова,  
- сачини извјештај о обављеном надзору над 
извођењем радова, који ће доставити извођачу и 
наручиоцу радова, 
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- обавља друге послове у складу са законском и 
подзаконском регулативом. 
 

IV 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 
Број: 02/1-014-410/18                                                                  
Датум: 23.08.2018. годинe 
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16) и члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), а по захтјеву Заједнице 
етажних власника зграде С-23 улаз 1 у улици 
Романијска бр. 6 у Власеници од 24.08.2018. 
године коју заступа предсједник Даница Станишић, 
начелник општине доноси: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА 

 
I 

Одобрава се исплата средстава Заједници етажних 
власника зграде С-23  (у даљем тексту: ЗЕВ) улица 
Романијска бр. 6  у Власеници у износу од 2.102,58 
КМ (словима:двијехиљадеједнастотинадвије и 
58/100 конвертибилних марака).за суфинансирање 
изградње простора за смјестај огревног дрвета. 
 

II 
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се из 
буџета Општине: Потрошачка јединица – 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове (01160160) са позиције 415239 
– суфинансирање зграда ЗЕВ. 
 

III 
Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се на 
жиро рачун ЗЕВ број 5620090000184742 отворен 
код Развојне банке. 
 

IV 
Остала питања везана за извођење радова на 
изградњи простора за огревно дрво ће се 
регулисати посебним уговором између Општине, 
ЗЕВ и извођача радова. 
 

V 
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије општине Власеница. 
 
 
Број: 02/1-014-419/18                                                                      
Датум: 29.08.2018. 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 општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Меморандума о 
разумијевању између Развојног програма 
Уједињених народа и Општине Власеница од 
19.09.2012. године o учешћу у Пројекту 
интегрисаног локалног развоја, начелник општине 
Власеница д о н о с и  
 

ОДЛУКУ 
 о именовању секторских група за израду 

секторских развојних планова 
 

I 
Овом Одлуком именују се секторске групе за 
израду секторских развојних планова у оквиру 
израде ревизије Стратегије развоја општине 
Власеница 2014-2023. у сљедећем саставу: 
 
I СЕКТОРСКА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 
 

1. Мирослав Краљевић, начелник општине 
Власеница, координатор групе, 

2. Гордана Трампић, предсједник Скупштине 
општине, 

3. Марко Тодоровић, начелник Одјељења за 
финансије, 

4. Раде Малишевић, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, 

5. Радинка Обреновић, Завод за 
запошљавање Републике Српске, Биро 
Власеница, 

6. Тања Николић, Шумско газдинство „Бирач“ 
Власеница, 

7. Божо Милић, представник сектора дрвне 
индустрије. 

 
II СЕКТОРСКА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА 
 

1. Љиљана Савиновић, Одсјек за развој, 
координатор групе, 

2. Гордана Матић, Одјељење за финансије, 
3. Данијела Вуковић, Кабинет начелника 

општине, 
4. Данка Кезуновић, представник образовања, 
5. Деса Николић, представник НВО, 
6. Небојша Живковић, „Културни центар“ 

Власеница, 
7. Александар Краљевић, Комисија за заштиту 

околине, културног и природног наслеђа 
 

III СЕКТОРСКА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
1. Жељко Дамљановић, Одсјек за развој, 

координатор групе, 
2. Александар Миладиновић, Одјељење за 

просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове, 

3. Перо Томић, Територијална ватрогасна 
јединица, 
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4. Александра Милановић Лаловић, Одсјек за 

развој, 
5. Дејан Крезовић, АД „Водовод и 

канализација“ Власеница, 
6. Витомир Куртума, АД „Чистоћа“ Власеница, 
7. Невена Ступар, Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове. 
 

II 
 

Задатак секторских група из тачке I ове Одлуке је: 
- Прикупљање података за израду секторских 

планова, 
- извођење SWOT aнализе у датим 

секторима, 
- дефинисање секторских циљева, 
- дефинисање прогрјма, пројеката и мјера у 

оквиру датог секторског плана, 
- припрема пројектних идеја, 
- избор приоритета у датом сектору и друго. 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
Број:02/1-014-441/18 
Датум: 11.09.2018. године 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број: 02/1-014-398/18 
Датум: 07. 08. 2018. 
 
 
          На основу члана 82. став 3. 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: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Организационог одбора за Сајам 

пољопривреде и привреде  
за  2018.годину 

 
I 
 

У Организациони одбор за организовање Сајма 
пољопривреде и привреде у 2018 години именује 
се: 
 

1. Мирослав Краљевић, предсједник 
2.  Раде Малишевић, потпредсједник 
3. Александра Милановић Лаловић, 

координатор 
4. Марко Тодоровић, члан 
5. Данијела Вуковић, члан 
6. Јелена Шеовац, члан 
7. Жељко Дамљановић, члан 
8. Љиљана Савиновић, члан 
9. Горан Ђурић, члан 

 
10. Небојша Живковић, члан 
11. Славиша Пејановић, члан 
12. Бојан Видовић, члан 
13. Ненад Кесић, члан 
14. Александар Миладиновић, члан 
15. Бранислав Петковић,члан 
16. Божидар Куртума, члан 
17. Данка Кезуновић, члан 
18. Озренко Драшкић, члан 

II 

 Задаци Организационог одбора из тачке 1. 
овог рјешења су да изради Програм одржавања 
сајма пољопривреде који ће се одржати 11. и 12. 
октобра 2018. године, припрема и организује сајам, 
те реализује све предвиђене активности утврђене 
програмом сајма. 

III 

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. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 99. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), и члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,  број: 9/17),    Начелник           општине 
 д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
о поступку запошљавања приправника 

у Општинску управу општине Власеница 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређује се начин и поступак 
запошљавања приправника у Општинску управу 
општине Власеница.  
 

Члан 2. 
(1) Приправник је лице које први пут заснива 

радни однос у том степену стручне спреме 
или звања, као и лице које је провело на 
раду вријеме краће од времена утврђеног 
за приправнички стаж у том степену 
стручне спреме или звања. 

(2) Вријеме проведено у радном односу код 
другог послодавца урачунава се у 
приправнички стаж. 

(3) Приправник заснива радни однос на 
одређено вријеме након спроведеног јавног  
конкурса и закључивања уговора о 
приправничком стажу. 

Члан 3. 
(1) Начелник општине оглашава јавни конкурс 

за пријем приправника. 
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(2) Јавни конкурс садржи: 

1) опште и посебне услове за пријем 
приправника, 

2) списак потребних докумената, 
3) друге информације релевантне за 

конкурс. 
(3) Јавни конкурс објављује се у најмање 

једном дневном листу доступном јавности 
на територији Републике Српске са роком 
од 15 дана за пријављивање кандидата. 

(4) Јавни конкурс садржи контакт-телефон и 
лично име заполеног у општинској управи 
задуженог за давање додатних 
обавјештења о јавном конкурсу, адресу на 
коју се пријаве подносе, као и податке о 
доказима који се подносе уз пријаву. 

Члан 4. 
Јавни конкурс за пријем приправника спроводи 
конкурсна комисија коју именује начелник општине. 
Комисију из става 1. овог члана чине  три члана, и 
то: један службеник за управљање људским 
ресурсима и два службеника или намјештеника који 
имају одговарајућу стручну спрему и радно 
искуство. 

Члан 5. 
Конкурсна комисија разматра пристигле захтјеве и 
утврђује листу кандидата који испуњавају услове 
конкурса, након чега спроводи изборни поступак. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата који не испуњавају опште и посебне 
услове, комисија ће Закључком одбацити, о чему 
ће обавијестити подносиоце таквих пријава. 
 

Члан 6. 
У изборном поступку Конкурсна комисија, путем 
усменог интервјуа врши провјеру знања из области 
Закона о локалној самоуправи и Закона о 
службеницима и намјештеницима. 
 Комисија ће постављањем питања извршити 
провјеру знања а потом и оцјењивање кандидата 
оцјеном од 1 до 10. 
 

Члан 7. 
Након пропведеног изборног поступка, Комисија 
сачињава листу за избор кандидата по редослиједу 
кандидата, а кандидати се рангирају, почевши од 
најбољег резултата оствареног у изборном 
поступку. 
Комисија доставља начелнику општине листу за 
избор за записницима о предузетим радњама у 
току  изборног поступка. 
 

Члан 8. 
Одлуку о избору кандидата са листе за избор 
доноси начелник општине. 
Начелник закључује уговор  о пријему у радни 
однос приправника који је прворангиран на листи 
за избор. 
 

Члан 9. 
Изабрани кандидат је дужан да ступи на посао по 
коначности одлуке о избору за пријем у радни 
однос. 
 

 
Члан 10. 

Одлука о избору кандидата доставља се свим 
кандидатима који су учествовали у изборном 
поступку. 
Кандидат из става 1. Овог члана има право да у 
року од осам дана од дана пријема Одлуке изјави 
жалбу Одбору за жалбе ако сматра да изабрани 
кандидат не испуњава услове за запослење или да 
су се у изборном поступку десилетакве 
неправилности које би могле утицати на 
објективност његовог исхода. 
 

Члан 11 
Приправнички  стаж за приправнике са високим 
образовањем стеченим на студијама првог циклуса 
или еквивалентом траје годину дана. 
Приправнички стаж за приправнике са завршеном 
средњом школом траје шест мјесеци. 
За вријеме трајања приправничког стажа  
приправник остварује права, обавезе и 
одговорности из радног односа у складу са 
законом. 

 
Члан 12. 

За вријеме приправничког стажа приправник се 
налази на стручној обуци која се изводи по 
Програму стручног оспособљавања приправника. 
Послодавац задужује службеника који прати 
провођење стручне обуке. 
Непосредни руководилац је дужан да се упозна са 
садржином програма и начином праћења његовог 
оспособљавања. 
 

Члан 13. 
Овим Правилником ставља се ван снаге Правилник 
о поступку запошљавања пришравника у 
Општинску управу општине Власеница број: 02/1-
014-426/17, од 10.10.2017. године. 
 

Члан 14. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у  „ Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-415/18                                                             
Датум: 27.08.2018. године        
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                             Мирослав Краљевић,с.р.      
       

                
               На основу члана 59. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 19. став 1. 
тачка 4. Закона о систему јавних служби  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 
и 109/12) и члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
9/17), начелник општине Власеница, даје 

 
С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ Центру за 
социјални рад Власеница 



Страна 8  Број  10 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за 
социјални рад Власеница, број 01-530-35/18 од 
25.07.2018. године. 
 

II 
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављивљен  у „Службеном гласнику 
општине Власеница“.  
 
Број: 02/1-014-392/18           
Датум:08.08.2018. године  
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
1. Одлука  о покретању поступка јавне набавке  
    број  02/1-404-26/18................................................1  
 
2. Одлука о покретању директног споразума..........1 

 
3.Одлука   о именовању надзорног органа за   
    праћење стручности реализације Уговора о  
    асфалтирању градских улица Стевана  
    Синђелића  и Светих апостола Петра и Павла...2        
 
4. Одлука  о покретању поступка јавне набавке    
    број  02/1-404-25/18 ...............................................2      
 
5.Одлука  о именовању Комисије за попис и пријем   
    опреме    за изградњу трафо станице за  
    пословну зону Брегови...........................................3 
 
6.Одлука  о именовању Комисије за   примопредају    
    дужности  између предсједника Савјета МЗ Доњи  
    Залуковик................................................................3 
 
7. Одлука о именовању надзорног органа...............4 
 
8. Одлука о одобрењу средстава..............................5 
 
9. Одлука о именовању секторских група за израду 
    секторских развојних планова...............................5 
 
10.Рјешење о именовању Организационог одборa 

     за     Сајам   пољопривреде   и    привреде      
     за   2018.годину.....................................................6 
 
11. Правилник о поступку запошљавања  
      приправника у Општинску управу општине  
      Власеница.............................................................6 
 
12. Сагпасност на Правилник о измјенама и     
      допунама Правилника о унутрашњој  
      организацији и систематизацији радних  
      мјеста у ЈУ Центру за социјални рад  
      Власеница.............................................................7 
 


