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Службени гласник општине Власеница 

 

Број:02/1-014-229/16 
Датум,26.09.2016.год. 
 
          На основу члана 72.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13),члана 
101.Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број:8/14 и 12/14) и 
члана 21.Правилника о рјешавању стамбених 
потреба породица погинулих бораца,бораца,ратних 
војних инвалида, цивилних жртава рата,инвалида 
рада,избјеглих и расељених лица,лица из 
социјалне категорије и других лица, број 02/1-014-
181/14 од 25.08.2014.године („Службени гласник 
општине Власеница“,број 11/14), Начелник општине 
Власеница  д о н о с и 
 

О д л у к у 
о расписивању Конкурса 

за стамбено збрињавање породица погинулих 
бораца,  бораца, ратних војних инвалида, 

цивилних жртава рата,инвалида рада,избјеглих 
и расељених лица,лица из социјалних  

категорија и других лица 
 

I 
 
       Oвом Одлуком  се расписује конкурс за додјелу 
двије стамбене јединице и то: 
 
      1. Jеднособан стан површине 40,74м2, у улици 
Романијска 12 стан број 16/5 
    
      2. Једнособан стан површине 38,38м2, у улици 
Романијска 12 стан број 17/5         
   

II 
 
      На основу ове Одлуке Стамбена комисија, 
именована Рјешењем Начелника општине број 
02/1-014-153/15 од 16.07.2015.године, ће расписати 
конкурс за стамбено збрињавање, у складу са 
одредбама Правилника о рјешавању стамбених 
потреба ППБ, бораца, РВИ, цивилних жртава рата, 
инвалида рада, избјеглих и расељених лица, лица 
из социјалне категорије и других лица, „Сл.гласник 
општине Власеница „бр.11/14. 
 

III 
     Конкурс ће се објавити на огласној табли 
општине Власеница. 

IV 
 
      Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.                                                    
                            
   
Достављено: 
1.У спис 
2.Архиви 
3.Службеном гласнику   
  
                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 Тодоровић Драгослав,дипл.инж.шум.,с.р. 

 

 
На основу члана 18. став (1) и члана 88. став (2) 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 72. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и 
Плана набавки Општине Власеница за 2016. годину 
број: 02/1-404-1/16 од 11. јануара 2016. године 
начелник општине Власеница донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке 
 

1. Предмет јавне набавке:  
Пелет за загријавање зграде Општине 
Власеница 

2. Очекивана и процијењена вриједност 
набавке без пореза на додату вриједност 
на годишњем нивоу: 7.500,00 КМ 

3. Средства за набавку су обезбијеђена у 
буџету Општине Власеница – 412 216 
Трошкови енергије - гријање 

4. Поступак за додјелу уговора: Конкурентски 
захтјев за доставу понуда. Позив ће бити 
директно упућен сљедећим понуђачима и 
додатно објављен на порталу јавних 
набавки: 

1. „EKO-M“ д.о.о. Сребреница 
2. „ФАГУС“ д.о.о. Котор Варош 
3. „ПЕШТАЛИЋ“ д.о.о. Градачац 
4. „ЕУ-ПАЛ“ д.о.о. Пале 
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5. „МИЛИЋ-ПЕЛЕТ“ д.о.о. Шековићи 
6. „ВЛАДРАГ“ д.о.о. Пале 
7. „NEVISTIĆ Commerce“ д.о.о. 

Томиславград 
8. „ХИФА-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево 
9. „ФАБРИКА ПЕЛЕТА“ д.о.о. Нови 

Град  
10. „КОВАН МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА“ 

д.о.о. Грачаница 
5. Количина пелета је процијењена на основу 

потрошње у ранијем периоду и просјечних 
јединичних цијена у последње двије године 

6. Рок за провођење одлуке: Одмах по 
доношењу 

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

       
Број: 02/1-404-34/16                                                   
Датум: 27.9.2016. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
Власеница                         Драгослав Тодоровић,с.р. 
 

 
Број:02/1-014-238/16 
Датум:04.10.2016.године 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) члана 95. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12), члана 
101. Статута општине Власеница(„Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и 
Информације Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС“, број 12.01-2000/16 
од 20.09.2016.године, Начелник општине 
Власеница д о н о с и  
 

Одлуку 
о формирању Кризног штаба за сузбијање 

заразне болести плавог језика 
 

I 
 
Формира се Кризни штаб за сузбијање заразне 
болести плавог језика на подручју општине 
Власеница, у сљедећем саставу: 
 

1. Раденко Јевтић, самостални стручпни 
сарадник за цивилну заштиту 

2. Славиша Паунић, комунални полицајац 
3. Ђуро Вуксић, комунални полицајац и  
4. Синиша Миљанић, полицајац. 

 
                                          II 
 
Задатак Кризног штаба из тачке I Одлуке је да у 
складу са одлукама о проглашењу угрожених и 
заражених подручја, те са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама, у сарадњи са 
Заједничким центром за контролу болести, те са 
Стручним тимом Министарства, предузимају све  
 
 

 
потребне активности са циљем остваривања 
координације и информисања комисије за попис 
имања, животиња и комисија за процејну штете. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Доставити: 
-Именованим (1-4)  
-Службеном гласнику општине Власеница        
-Архиви   
                                                                                
                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                  
                Драгослав Тодоровић, дипл.инж.шум., с.р.  
                                                                                                                              

 
Број:02/1-014-239/16 
Датум 04.10.2016.године 
 
 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи  
(“Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 101. Статута 
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Начленик општине 
Власеница д о н о с и  
 

Одлуку  
о именовању Комисије за процјену штете 

 
I 

 
Именује се Комисија за процјену штете узроковане 
заразном болешћу  плавог језика, у сљедећем 
саставу: 
 
 1. Славиша Мазић, начелник Одјељења за 
     привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске    
     послове у Општини Власеница, предсједник,  
2.  Небојша Матић, власник Ветеринарске    
     амбуланте, члан,  
3.  Милорад Милошевић, директор Ветеринарске 
     станице, члан и  
4. Јелена Равњаковић, самостални стручни  
     сарадник за пољопривреду  Регионалне      
     савјетодавне   сужбе Братунац, члан. 
 

II 
 
Задатак Комисије из тачке  I ове Одлуке је да код 
власника заражених животиња на подручју 
општине Власеница утврди узрок и висину штете 
проузроковане заразном болешћу плавог језика, да 
сачини записник о процјени штете  и извјештај  

са свим чињеницама битним за остваривање права 
на надокнаду. 
                                             III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
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Доставити: 
-Имeнованим (1-4)     
-Службеном гласнику општине Власеница                                          
-Архиви.                
                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
              Драгослав Тодоровић, дипл.инж.шум.,с.р. 

 

  
На основу члана 18. став (1) и члана 88. став (2) 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 72. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14)  
начелник општине Власеница донио је 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке 
 

1. Предмет јавне набавке:  
Садни материјал (јабука, шљива и крушка)  

2. Очекивана и процијењена вриједност 
набавке без пореза на додату вриједност: 
10.000,00 КМ 

3. Средства за набавку су обезбијеђена у 
буџету Општине Власеница – 414121 
Подстицајна средства за пољопривреду 

4. Поступак за додјелу уговора: Конкурентски 
захтјев за доставу понуда. Позив ће бити 
директно упућен сљедећим понуђачима и 
додатно објављен на порталу јавних 
набавки: 

1. „Agrolux“ д.о.о. Лакташи 
2. РАСАДНИК ВОЋА Радош 

Љубомир Бањалука 
3. Расадник Вучковић Приједор 

5. Рок за провођење одлуке: Одмах по 
доношењу 

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

 
 
Број: 02/1-404-36/16                                                   
Датум: 5.10.2016. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Власеница                         Драгослав Тодоровић,с.р. 
 

 
На основу члана 18. став (1) и члана 88. став (2) 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 72. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14)  
начелник општине Власеница донио је 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке 
 

1. Предмет јавне набавке:  

 
Израда главног пројекта за изградњу 
водоводне мреже за МЗ Мишари, општина 
Власеница 

2. Очекивана и процијењена вриједност 
набавке без пореза на додату вриједност: 
10.000,00 КМ 

3. Средства за набавку су обезбијеђена у 
буџету Општине Власеница –  
511 700 Издаци за нематеријалну 
произведену имовину 

4. Поступак за додјелу уговора: Конкурентски 
захтјев за доставу понуда. Позив ће бити 
директно упућен сљедећим понуђачима и 
додатно објављен на порталу јавних 
набавки: 

1. Институт за грађевинарство „ИГ“ 
д.о.о. Бањалука 

2. ПРОЈЕКТ а.д. Бањалука 
3. УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. Бањалука 
4. ИНДУСТРОПРОЈЕКТ а.д. Приједор 

5. Пројектни задатак је припремљен на 
основу Генералног рјешења 
водоснабдијевања насеља Мишари, 
општина Власеница кога је израдио 
„КРИПТОС“ д.о.о. Милићи 

6. Рок за провођење одлуке: Одмах по 
доношењу 

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

 
    

Број: 02/1-404-37/16                                                   
Датум: 21.10.2016. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Власеница                          Драгослав Тодоровић,с.р 
 

 
На основу члана 19. став 1. тачка 4. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) члана 43. и 
72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 69 и 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) Начелник 
општине Власеница доноси: 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
Јавне установе Центар за социјални рад 

Власеница 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Јавне установе 
Центар за социјални рад Власеница број 530-
140/16  од 20.10.2016.године. 
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II 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:02/1-014-257/16 
Датум:24.10.2016.године 
      
     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 Драгослав Тодоровић, дипл.инж.шум.,с.р.  
 
Доставити: 
-ЈУ Центар за социјални рад Власеница 
-Службеном гласнику општине Власеница 
-Архиви 
 

 
На основу члана 19. став 1. тачка 4. и став 3. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), и 
члана 20. став 2. Одлуке о основању Јавне 
установе Културни центар Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/16), начелник 
општине Власеница доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Јавне установе 

Културни центар Власеница   
 

I 
 
Даје се сагласност на Статут Јавне установе 
Културни центар Власеница  број 13/16 од 
01.11.2016.године.   
 

II  
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број:02/1-014-261/16 
Датум:04.11.2016.године 
 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 Драгослав Тодоровић, дипл.инж.шум.,с.р. 
 
Доставити: 
-ЈУ Културни центар Власеница 
-Службеном гласнику општине Власеница 
-Архиви 
 

 
На основу члана 19.став 1. тачка 4. и става 3. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној  

 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), и 
члана 20. став 2. Одлуке о основању Јавне 
установе Културни центар Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/16), Начелник 
општине Власеница доноси: 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на  Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Јавне установе Културни центар 
Власеница 

 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Јавне установе Културни центар Власеница, број 
14/16 од 01.11.2016. године.   
 

II  
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:02/1-014-262/16 
Датум:04.11.2016.године   
 
                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 Драгослав Тодоровић, дипл.инж.шум.,с.р. 
 
Доставити: 
-ЈУ Културни центар Власеница 
-Службеном гласнику општине Власеница 
-Архиви. 
 

 
Број:02/1-014-268/16 
Датум:07.11.2016.године 
 
 
        На основу члана 72. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
101. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), 
начелник Општине Власеница,  д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Комисије за примопредају 

 
I 

 
У Комисију за примопредају између новоизабраног  
начелника Општине Власеница Краљевић 
Мирослава  и досадашњег начелника  Тодоровић 
Драгослава  именује се : 
 
1. Славиша Паунић,предсједник комисије,     
2. Александра  Милановић Лаловић, члан, 
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3. Славица Рикановић, члан, 
4. Раденко Јевтић, члан  и  
5. Бранислав Петковић, члан 
 

II 
 

Задатак Комисије је да сачини списак аката, 
средстава, опреме која је предмет примопредаје 
између начелника (сертификате, судске спорове, 
пројекте, аута са припадајућим документима,  
кључеви, печати, попис благајне, стање имовине, 
потраживања, обавезе, правилници, пописна листа 
која евидентира задужења начелника, списак 
запослених и други  документи који би могли бити 
предмет примопредаје).  
 

III 
 

На основу појединачне листе пописа одјељења, 
Комисија ће сачинити приједлог јединствене листе 
за примопредају. 
 

IV 
 
У току примопредаје између начелника, ако су исти 
сагласни комисијски ће се сачинити коначна листа 
за примопредају. 

 
V 
 

Рок за спровођење активности из тачке  II и  III овог 
рјешења је 14.11.2016. године до 12,00 часова. 

 
VI 
 

Ово рјешење  ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се  у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                Тодоровић Драгослав, дипл.инж.шум.,с.р.        
 
ДОСТАВИТИ: 
1.Комисији 
2.Новоизабраном начелнику  Краљевић Мирославу 
3.“Службеном гласнику општине Власеница“ 
4.Архиви 
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