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На  основу члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), начелник општине доноси  

 
 

О Д Л У К У 
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 Анексом  број 1 Протокола о сарадњи  
између Општине Власеница и UNDP- a број  
02/1-404-441/17, којим је предвиђена  изградња  3 
нова објекта  на подручју  општине Власеница у 
2021.години. 
 

II 
 Нето  накнада  за вршење  надзора  износи  
200,00 КМ (словима: двијестотине  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  огран  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, 

 

 
–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: 02/2-014-432/20-4            
Датум: 11.01.2021.година 
 
                                         НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ 
                                        Мирослав  Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
 
Број : 02-014-75/21 
Датум: 27.01.2021.године  
 
 
 На  основу  Одлуке Скупштине  општине 
Власеница  о усвајању  буџета број : 01-022-117/20 
(„Службени  гласник  Општине Власеница“  број 
13/20), а везане  за  додјелу  једнократне  помоћи 
за новорођену дјецу, начелник  општине Власеница 
доноси: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о додјели  једнократне помоћи  за новорођено 

дијете на подручју  општине Власеница 
 
 

Члан 1. ( Предмет  правилника ) 
Овим  Правилником  утврђује се  право  на 
једнократну  новчану помоћ за свако новорођено 
дијете, њена  висина, поступак  и начин  
остваривања   права, начин  финансирања  и друга 
питања  од значаја  за признавање  права. 
 
 

Члан 2.( Извор  средстава ) 
Средства  из  члана  1. овог  Правилника 
обезбједиће  се  из Буџета   Општине: Потрошачка 
јединица – Одјељење  за  привреду  и друштвене 
дјелатности (01160150)  са позиције  416129 – 
помоћ  пакети  новорођенчадима. Грант  
појединцима  за једнократну  помоћ за свако  
новорођено  дијете  распоређује  општински  
начелник  одлуком. 
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Члан 3.( Остваривање  права ) 

Право  на једнократну  новчану  помоћ,  у смислу 
одредби  овог  Правилника, имају  породиље које: 
 
–имају  пребивалиште  на подручју  општине  у  
   трајању  најмање  1 ( једне)  године у континуи– 
   тету   до  дана  порода, односно  рођења  дјетета; 
– имају  пребивалиште  / боравиште   на  подручју   
   општине   краће  од  годину  дана  до дана      
   порода, односно  рођења  дјетета, а ступиле су  у   
   брачну  заједницу са лицем  које  има  
   пребивалиште/ боравиште  на подручју  општине  
   у трајању  дуже од 1 ( једне ) године; 
–увјерење  да је  корисница   здравственог   
   осигурања;  
– чија  су дјеца  рођена  од  01.1.2021.године. 
 

Члан  4.( Износ  једнократне  помоћи ) 
За  свако  прво  новорођено  дијете  додјељује се  
износ    од    400,00 КМ, 
За  свако  друго  новорођено  дијете  додјељује се  
износ    од    600,00 КМ, 
За  свако  треће  новорођено  дијете  додјељује се  
износ   од     800,00 КМ, 
За  свако  четврто и више  дјеце  додјељује се  
износ  од   1000,00 КМ. 
 

Члан  5.( Потребна  документација ) 
Подносиоци  захтјева  који  испуњавају   
критеријуме  за остваривање   права  приликом   
подношења  захтјева   на прописаном  обрасцу  
дужни  су  доставити  сљедећу  документацију:  
а)  Копију  личне  карте,  
б) Пријаву   пребивалишта  за оба родитеља   
    (  образац  ПБА- 1 ), 
в) Извод из матичне  књиге  рођених  за дијете, 
г) Текући рачун, 
д) Увјерење  да  је  корисница  здравственог     
   осигурања, 
ђ) Отпусну  листу  из  породилишта, 
е) За свако  претходно  рођено   дијете  потребно   
    је  доставити  родни лист. 
 

Члан  6.( Подношење  захтјева   и редослијед  
рјешавања ) 

1) Рок  за  подношење  захтјева   за остваривање  
права  из   члана  3. овог Правилника  је  60    
(шездесет ) дана  од   дана рођења  дјетета. 
2) Новчана  помоћ  ће се додјељивати  на основу  
поднешеног  захтјева  и по редослиједу  
примљених   захтјева а до утрошка     
објезбјеђених  средстава  у буџету  за текућу   
годину. 
 

Члан  7.( Ступање  на снагу ) 
Овај Правилник  ступа на снагу  осам  дана од дана  
објављивања  у Службеном  гласнику  општине  
Власеница. 
 
 
                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Мирослав  Краљевић, с.р. 
 
_________________________________________ 
 

  
На  основу  члана 22. Закона  о заштити и 

спасавању  у ванредним  ситуацијама („Службени 
гласник  Републике Српске“, број  121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити  становништва  од 
заразних  болести („Службени  гласник Републике 
Српске“, број  90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16 и  36/19) и члана 23. 
и  31. Статута  општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број  9/17), а на 
приједлог  Општинског  штаба  за ванредне  
ситуације, комадант  штаба, доноси: 

 
                  Н А Р Е Д Б У 
о  регулисању   рада  трговинских,  

угоститељских,  занатских, услужних и других  
објеката и служби  на подручју  општине 

Власеница 
 
 

У циљу  провођења  мјера  за спречавање и  
сузбијање  заразне  болести изазване  корона  
вирусом ( Covid -19), те  заштите и  спасавања  
становништва: 
 
1.Забрањује се  до 01.02.2021.године сва приватна  
окупљања  у групама  већим  од 10 лица  
 (прослава крсних слава, рођендана и друга  
приватна окупљања у затвореном  простору) 
 
2. Забрањују   се  до 01.02.2021.године: 
 
–сва  јавна  окупљања  у групама  већим  од 50 
особа, 
–извођење  музике уживо и ангажовање  ди-џејева 
у угоститељским  објектима за исхрану и пиће 
–коришћење  наргиле. 
 
3. Обавезују се  грађани да до 01.02.2021.године: 
 
1) на отвореном и  у затвореном  простору носе  
заштитну  маску ( прекривена  уста, нос и брада ) и  
придржавају   се  заштитне  мјере  физичког  
растојанја  од два метра, 
2) у затвореним  просторијама  да се, поред  
ношења заштитне   маске  и одржавања  физичкиог  
растојања од два метра , придржавају   упутстава 
Института за јавно  здравство Републике Српске за 
боравак  у затвореном  простору, у зависности  од 
дјелатности  која  се  обавља. 
 
4. Изузетно од  подтачке 1) тачке 2. обавезе 
ношења  заштитне  маске  су изузета: 
 
1) дјеца  млађа од 7 година живота, 
2) лица са посебним потребама  која не могу  
скинути    маску без   помоћи других, 
3) лица  која обављају  физичку  спортску  и  
рекреативну  активност у оквиру спортских  
објеката 
 
5. Обавезују се  правна  лица,  предузетници  и 
физичка лица  који у директном  контакту  пружају  
услуге  грађанима да: 
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1) услуге  пружају  заштићени  маском, 
2)обавезно  спроводе  мјере  дезинфекције, 
3) обезбиједе  маску  грађанима  који користе  
њихове  услуге, а немају  их. 
4) придржавају  се  упутстава  Института  за јавно  
здравство Репулике Српске за организовање   рада 
у зависности  од дјелатности  коју обављају. 
 
6. Дом  здравља  ће реорганизовати рад, са циљем  
превенције  ширења  вируса, на начин да ће се 
вршити  пријем  хитних  случајева, а остали  ће  се  
консултовати  са породичним љекаром 
телефонским путем. 
 
7. Ограничава се  рад до 01.02.2021.године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00  
часова: 
–трговинама  на велико, 
–тржном центру и свим трговинама  на мало  
прехрамбеном и  непрехрамбеном робом, 
–фитнес  центрима  и  сличним  облицима 
организовања, 
–свим  субјектима  који  обављају  занатско-
услужне дјелатности, 
–пољопривредним  апотекама. 
 
8. Ограничава се  рад  до  01.02.2021.године од 
06,00 до 22,00 часа  радним данима: 
–угоститељским  објектима  за исхрану  и пиће, 
–субјектима који  врше  доставу  хране, ако су 
регистровани  за обављање  те дјелатности. 
 
9. Ограничава се  рад  до  01.02.2021.године од 
06,00 до 22,00 часа   у дане  викенда: 
– угоститељским  објектима  за исхрану  и пиће, 
–субјектима који  врше  доставу  хране, ако су 
регистровани  за обављање  те дјелатности. 
 
10. Субјектима  који  обављају  дјелатност  
производње   хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво  у погледу  продаје  њихових  
производа, ограничава се рад  до 
01.02.2021.године  од 06,00 до 22,00 часа. 
 
11. До  01.02.2021.године: 
– од  06,00  до  22,00  часа  ограничавају  се 
активности   спортских  организација  и спортиста 
које  обухватају  тренажни  процес, 
–дозвољавају се такмичарске  активности  
спортских  организација  и спортиста искључиво  
без присуства   публике,  уз  поштовање  свих  
епидемиолошких мјера   које је   прописао Институт  
за јавно  здравство Републике Српске. 
 
12. Ограничава се  рад  до  01.02.2021.године од 
05,00 до 15,00 часова  сточној  пијаци. 
 
13. Бензинске  пумпе  настављају  да раде  у 
досадашњем  режиму, с тим  да  се  ограничава 
рад  угоститељског  дијела  објекта до 22,00 часа, 
као и  рад дијела  за трговину  прехрамбеном и 
непрехрамбеном  робом  од 06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом  од  07,00 до 12,00 часова. 
 
 

14. Хотели  и мотели  могу  пружати  услуге  
смјештаја  гостију  без  временског  ограничења, 
као и услуге исхране  и пића  гостима  и трећим  
лицима  са временским  ограничењем од 06,00  до  
22,00  часа. 
 
15. Апотеке  могу да раде  сваким  даном  од  
07,00 до 22,00 часа. У вријеме  када  апотеке  не 
раде, снабдијевање  лијековима  и  медицинским  
средствима  вршиће се  путем  дежурства  или 
приправности   у  најмање   једној  апотеци.  
 
16. Сви напријед наведени  субјекти  дужни су 
организовати  рад уз обавезно  предузимање  
мјера  прописаних  у Упутству  ЈЗУ  „Институт за  
јавно   здравство Републике Српске“ за 
спречавање   појаве и ширења  COVID -19   
болести  на радном  мјесту. 
 
17. Сви напријед наведени  субјекти   могу 
самостално   вршити дезинфекцију  пословних 
простора   у складу  са  Упутством  ЈЗУ  „Институт 
за  јавно   здравство Републике Српске“. 
 
18. Контролним   органима  је  наложено   да се 
непоштовање  ових мјера  кажњава  у складу  са  
Законом о заштити  становништва  од заразних 
болести  и Кривичним  закоником Републике 
Српске. 
 
19. Општинска  управа, јавна предузећа и  установе  
организоваће  свој  рад  како слиједи: 
 
–на улазу  у све  службене  просторије  органа  
ограничити  број  особа  које  истовремено  могу  да  
уђу  и бораве у просторијама органа, 
–онемогућити  задржавање  у просторијама  органа 
и  прављење  дужих редова  у затвореном 
простору, 
–одржавати растојање  између грађана  у 
затвореним  просторима од  најмање  два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане  
хигијене и  
–контрола  броја  корисника  услуга шалтер сале  и 
матичних служби зависно од простора, одржавање  
физичке  дистанце  од два метра  и уз  
обезбјеђење   физичке  провидне баријере  на 
радном мјесту  која пружа  довољну заштиту  
запосленом  и кориснику. 
 
20. Задужују се  инспекцијски  органи и комунална 
полиција  да у провођењу  ове Наредбе  
обезбиједе  поштовање  исте  од  стране  напријед  
наведених  субјеката. 
 
21.  О извршењу задатака  из  ове Наредбе  органи  
из тачке 20. свакодневно  ће  извјештавати  
команданта  Општинског штаба  за ванредне 
ситуације. 
 
22. Овом  наредбом  ставља се ван снаге  Наредба  
о регулисању  рада трговинских, занатских, и 
других  објеката и служби  на  подручју општине 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
 Власеница број: 02-014-336/20-12  од  
22.12.2020.године. 
 
23.Ова  Наредба  ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
Број: 02-014-336/20-13 
Датум: 18.01.2021.године 
 
                                         КОМАДАНТ  ШТАБА 
                                      Мирослав  Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
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