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                    БРОЈ  5 

 

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 само - 
управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о првој допуни 
Плана набавки Општине Власеница за 2022. годину 
бр. 02/3-404-4/22 од 1.6.2022. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 
набавке радова  електрорадови, телефонска и 
рачунарска инсталација, антенски систем и 
инсталација видео надзора на објекту полицијске 
станице  у Власеници. 

 
II 

Очекивана и процијењена  вриједност  
предмета набавке из тачке  I ове одлуке износи  
103.000,00 КМ  без пореза на додату вриједност. 

 
III 

Средства за реализацију набавке су 
обезбјеђена из буџета Републике Српске за јавне 
инвестиције за 2022.годину – Одлука, бр.04/1-012-
2-1295/22 објављена у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број 38/22. 

 
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).  
Критериј  за додјелу уговора  је најнижа цијена у 
складу са чланом 64.став (1) тачка б) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени у  
 

предмјеру  и предрачуну  радова израђеном од  
стране  овлаштених  техничких лица. 
 

VI 
Поступак отварања, прегледа и оцјене 

понуда ће извршити Комисија за набавке која ће 
бити именована посебним рјешењем. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
     
Број: 02/3-404-18/22                                                                   
Датум: 10. јун 2022. године                                                         
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
                                            Мирослав Краљевић, с.р.  
      

 
Број: 02-014-452/22 
Датум: 18.08.2022.  
 
             На основу члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 4. 
Правилника о поступку  запошљавања приправника 
у Општинској управи општине Власеница, 
Начелник општине   д о н о с и 
 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије за пријем приправника 

 
I 

Начелник општине именује Конкурсну 
комисију  у следећем саставу: 
 
1.  Павле Бунијевац,  предсједник комисије 
2.  Марко Тодоровић, члан 
3.  Ивана Мајсторовић, члан 
 

II 
              Конкурсна комисија из претходне тачке 
проводиће поступак пријема приправника по 
Јавном конкурсу, број: 02-014-451/22 од 18.08.2022. 
године у складу са Правилником о поступку 
запошљавања  приправника у  Општинској управи  
општине Власеница. 
 
 
 



Страна 2  Број  5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
III 

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

 
На основу члана 23.став (1) тачка 2), члана 

59. став (1) тачка 10)  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 , 36/19 и 61/21), члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 
и 46/17), члана 43.Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 98/20)  
Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање 
и сузбијање заразног обољења COVID 19 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/22) 
и члана 23. и 31.  Статута Општине Власеница 
(„Службени гласник Општине Власеница“ број 
09/17) , Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Власеница   д о н о с и:  
 

Н А Р Е Д Б У 
о спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона  
COVID 19 на подручју општине Власеница 

 
1. У циљу спровођења мјера за спречавање 

и сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом  (Covid-19) на територији општине 
Власеница, те заштите  и спасавања 
становништва, 30.06.2022.године дозвољава се: 

 
1) конзумације наргиле у  времену од 12.00 часова 
до краја радног времена предвиђеног овом 
Наредом. Забрањује се продаја и услуга 
коришћења наргила лицима млађим од 18 година у 
угоститељским објектима. 

 
 2.Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство  Републике Српске“ и Закона о 
заштити становништва од заразних болести, а све 
ради спречавања појаве и ширења COVID 19 
болести на радном мјесту. 
 

 3.Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност могу самостално обављати 
дезинфекцију пословних просторија у складу са 
упуством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске.“ 
 

4.Надзор над спровођењем ове Наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова- 
Полицијска станица Власеница, Репуличка управа 
за инспекцијске послове путем надлежних 
инспектора и инспектора у саставу јединица  
 

 
локалне самоуправе и Комунална полиција 
Општинске управе општине Власеница. 
  

5. Непоштовање мјера забране и 
ограничења из ове наредбе санкционисаће се у 
складу са Законом о јавном реду и миру 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.11/15 и 
58/19) и Законом о заштити становништва од 
заразних болести („Слжбени гласник Републике 
Српске“, бр 90/17, 42/20 и 98/20). 
 

 6. Наредба о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (Covid 19) у здравственим 
установама и установама социјалне заштите у 
Републици Српској („Службени гласник Републике 
Српске“,бр.23/20) и Наредба о обавезној контроли 
лица којима је одређена кућна изолација због новог 
вируса корона (Covid 19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске бр.24/20) се 
примјењује уз ову Наредбу. 
 

Ова Наредба ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Власеница. 

 
Број: 02-014-356/22    
Датум: 06.07.2022.               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић, с.р.       
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