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На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 43/07), члана 82. став 3. 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), чланова 117. и 118. 

Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине 

Власеница“, број: 3/15), Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 83-1/21 од 

23.04.2021. године и Закључка о измјени Закључка о спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 84-

1/21 од 26.04.2021. године, Начелник општине Власеница, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У  

о радном времену за вријеме празника  

 

 

Члан 1. 

 

За вријеме републичких празника, у дане 01. мај, 02. мај, 03. мај и 09. мај, ради 

задовољења неопходних потреба грађана, одређује се радно вријеме занатско-

предузетничких и трговинских објеката, како слиједи: 

 

 01.05.2021. године – радно вријеме до 12,00 часова, 

 02.05.2021. године – нерадни дан, 

 03.05.2021. године – радно вријеме до 12,00 часова, 

 09.05.2021. године – радно вријеме до 12,00 часова.  

 

 

Члан 2. 

 

Угоститељски објекти у дане 01. мај, 02. мај, 03. мај и 09. мај могу радити у времену од 

06,00 до 22,00 часова уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мјера прописаних 

од стране Штаба за ванредне ситуације. 

 

 

Члан 3. 

 

У суботу 01. маја, недјељу 02. маја, понедељак 03. маја и недјељу 09. маја 2021. године, 

ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим 

услугама, дужни су да раде:  
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1. Дом здравља у времену од 00,00 до 24,00 часа са организованом хитном службом, 

2. Територијална ватрогасна јединица у времену од 00,00 до 24,00 часа (дежурства). 

3. Комунално предузеће - континуирана испорука воде и одвоз смећа (дежурство), 

4. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и Ветеринарска станица Власеница (дежурство или 

приправност) - видљиво истакнуто на објекту, 

5. Апотеке на подручју општине Власеница у времену од 07,00 до 12,00 часова, 

 

Током празника могу да раде: 

 

1. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редовним редом вожње, 

2. Бензинске пумпе са редовним радним временом у погледу продаје нафтних 

деривата. 

 

Предузећа, установе и организације у обавези су да организују и обезбиједе рад и 

дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, 

потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника. 
 

 

Члан 4.  

 

Сва предузеће, установе и друга правна лица која су власници или корисници пословних 

просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи 

републичких празника поставити до уличне стране, на држачима. 

 

Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и непрописно 

израђених застава. 

 

 

Члан 5. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Одсјек за инспекцијске послове и послове 

комуналне полиције општине Власеница, у складу са својим овлаштењима. 

 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Власеница“. 

 

 

Број: 02-014-246/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Датум: 28.04.2021. године                     Мирослав Краљевић  

 


