СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
Општина Власеница
9. јануар 14, 75440 Власеница
Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830
Интернет: www.opstinavlasenica.org
E-mail: info@opstinavlasenica.org
На основу члана 88. став (2) 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 и 36/19), члана 97.Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о првој допуни
Плана набавки Општине Власеница за 2021.годину
бр.02/3-404-7-1/21 од 27.7.2021.године, начелник
општине Власеница донио је
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
Овом Одлуком покреће се поступак јавне
набавке чији је предмет набавка рачунарске
опреме за потребе мјесних заједница на подручју
општине Власеница.
II
Очекивана и процијењена вриједност предмета
набавке из тачке I ове одлуке износи 19.680,00
КМ без пореза на додату вриједност
III
Новчана средства за финансирање робе која је
предмет набавке су обезбјеђена по основу
Споразума између УНДП и Општине Власеница
на реализацији пројекта: Јачање улоге мјесних
заједница у БиХ. Новчана средства у износу од
19.680,00 КМ су обезбјеђена од стране УНДП.
IV
За реализацију поступка набавке за додјелу
уговора примјениће се конкурентски захтјев за
доставу понуда у складу са чланом 87.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 најнижа
цијена у складу са чланом 64. став (1) тачка б)
Закона.

06. СЕПТЕМБАР 2021.године
Власеница
БРОЈ 11
V
Спецификација робе која је предмет набавке је
израђена
од стране овлаштених
лица
уз
уважавање
законских
прописа
и потреба
уговорног органа.
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: 02/3-404-28/21
Датум: 28. јул 2021.године
Власеница
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
__________________________________________
На основу члана 18. Став (2) Закона о јаним
набавкама Босне и Херцеговине ( „Службени
гласник Босне и Херцеговине“ , број 97/16 и 36/19),
члана 97. Статута општине Власеница („Службени
гласник општине Власеница“ , број 9/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању
Координатора и чланова Оперативног тима у
имплементацији пројекта „Јачање улоге
мјесних заједница у Босни и Херцеговини“
I
У Одлуци о именовању Координатора и чланова
Оперативног тима у имплементацији пројеката
„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и
Херцеговини“, број: 02/2-014-213/21 од дана
13.04.2021.године („Службени гласник општине
Власеница“ , број 05/21) , мијења се тачка 1, став 1.
Тако да гласи:
1. Жељко Дамљановић, шеф одсјека за развојКоординатор
2. Ивана Мајсторовић, представник одјељења за
општу управу – члан тима
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3. Зорка Мићић, представник одсјека за развој –
члан тима
4. Раде Малишевић, представник одјељења за
пољопривреду – члан тима
5. Марко Тодоровић, представник одјељења за
финансије- члан тима
II
У
осталом
дијелу
Одлуке
о
именовању
Координатора и чланова Оперативног тима у
имплементацији пројекта „Јачање улоге мјесних
заједница у Босни и Херцеговини“ („Службени
гласник општине Власеница“ , број 05/21) остаје
неизмијењена.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број: 02-014-445/21
Датум: 02.08.2021.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
___________________________________________
На основу члана 88. став (2) 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 и 36/19), члана 97.Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о усвајању Плана
набавки Општине Власеница за 2021.годину
бр.02/3-404-7/21 од 8.2.2021.године, начелник
општине Власеница донио је
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
I
Овом Одлуком покреће се поступак јавне
набавке чији је предмет израда главног пројекта
уређења корита ријеке Тишча на потезу од ушћа
у ријеку Дрињачу узводно до МХЕ „Тишча“
општина Власеница.
II
Очекивана и процијењена вриједност предмета
набавке из тачке I ове одлуке износи 25.600,00
КМ без пореза на додату вриједност.
III
Новчана средства за финансирање услуга која је
предмет набавке су обезбјеђена по основу
Споразума између ЈУ „Воде Српске“ Бијељина и
Општине Власеница.
IV
За реализацију поступка набавке за додјелу
уговора примјениће се конкурентски захтјев за
доставу понуда у складу са чланом 87.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 најнижа
цијена у складу са чланом 64. став (1) тачка б)
Закона.
V
Техничка спецификација услуге која је предмет
набавке је садржана у Пројектном задатку за
израду главног пројекта уређења корита ријеке
Тишче на потезу од ушћа у ријеку Дрињачу
узводно до МХЕ „Тишча“ општина Власеница
бр.06-36-48/19 од 17.10.2019.године израђеном од
стране Одјељења
за просторно
уређење и
стамбено комуналне послове.
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: 02/3-404-29/21
Датум: 17. август 2021.године
Власеница
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
___________________________________________
Број: 02-014-515/21
Датум: 30.08.2021.године
На
основу
члана
161. Закона о
службеницима и намјештеницима
у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 44.
Правилника о јединственим
процедурама за
попуњавање
упражњених
радних мјеста
у
градској, односно општинској управи („Службени
гласник Републике Српске“,број 42/17) Начелник
општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за пријем намјештеника
I
Начелник општине именује Конкурсну комисију у
следећем саставу:
1.Марко Тодоровић, предсједник комисије
2.Ивана Мајсторовић, члан
3. Невена Ступар, члан
II
Конкурсна
комисија
из претходне
тачке
проводиће поступак пријема намјештеника по
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Јавном
конкурсу, број: 02-014-298/21 од
18.08.2021.године у складу са одредбама Закона
о о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе и Правилника о
јединственим
процедурама
за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској, односно
општинској управи.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
__________________________________________
На основу члана 59. став 1.тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), члана 48.став 4.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима
јединице
локалне
самоуправе
(„Службени гласник републике српске“ број: 97/16)
и члана 66. став 1. тачка 8. Статута општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница", број: 9/17), Начелник
општине
Власеница доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Власеница
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних
мјеста Општинске управе општине
Власеница
(„Службени
гласник
општине
Власеница", број: 6/18, 8/18, 12/18, 1/19, 8/20 и 9/20)
у даљем тексту: Правилник, у члану 21. послије
наслова: „3.Одјељење за општу управу“ у тачки
„3.2 Самостални
стручни сарадник за правну
помоћ, персоналне послове и управљање
људским ресурсима“ рубрика: „звање“ мијења се и
гласи:„самостални стручни сарадник првог звања“
и рубрика: „радно искуство“ мијења се и гласи:
„3 године у траженом степену образовања“.

општине Власеница, на основу члана 47.став (1)
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15, 3/16
и 84/19), члана 8.Одлуке о приступању изради
Регулационог плана
дијела
центра
урбаног
подручја Власенице („Службени гласник општине
Власеница“, бр.6/19) и члана 208.Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник РС“,
бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана
дијела центра урбаног подручја Власенице
I
Утврђује се Нацрт Регулационог плана дијела
центра урбаног подручја Власенице ( у даљем
тексту: Нацрт плана).
Елаборат Нацрта плана урађен је од стране
„Пројект“ а.д. Бања Лука фебруара 2021.године је
саставни дио овог закључка.
II
Нацрт плана ће се изложити
трајању од тридесет дана.
Нацрт плана биће
просторијама:

на јавни увид у

изложен на јавни увид

у

- Општинске
управе општине Власеница
(скупштинска сала), ул.9.јануар 14, Власеница,
– носиоца израде, АД „Пројект“ Бања Лука,
ул.Веселина Маслеше број 1/IV, Бања Лука,
– Дома културе у Власеници и
– МЗ Власеница ул.Николе Тесле број 4.
III
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
плана на јавни увид јавност и власници
непокретности на подручју за које се доноси
Регулациони план биће обавјештени путем огласа
који ће се
објавити у средствима
јавног
информисања и на интернет страници општине
Власеница, и то осам дана прије почетка јавног
увида, и 15 дана од почетка излагања Нацрта
плана на јавни увид.

Члан 2.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Број:02-014-462/21
Датум: 12.08.2021.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић, с.р.
___________________________________________
Број: 06-363-14/19
Датум: 03.06.2021.године
Одјељење
за
просторно уређење
и
стамбено комуналне послове општинске управе

IV
За вријеме јавног увида, свако физичко и правно
лице
може дати
мишљење, примједбе и
приједлоге на Нацрт плана, уписом у свеску – која
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт
изложен, или доставити у писаној или електронској
форми писаним актом који се упућује Одјељењу
за просторно уређење и стамбено - комуналне
послове општине Власеница путем
пријемне
канцеларије или на е-mail: vlservis@teol.net.
V
Детаљније информације, обавјештења и помоћ у
формулисању
примједби могу се добити
у
Одјељењу за просторно уређење и стамбено–
комуналне послове општине Власеница и код
носиоца израде плана однодно АД „Пројект“
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Бања Лука, ул.Веселина Маслеше број 1/IV, Бања
Лука.
VI
Став
носиоца
израде према
примједбама,
приједлозима и мишљењима разматраће се на
јавној расправи, која ће се организовати у року од
30 дана од дана затварања јавног увида, на коју ће
се позвати
представници носиоца припреме,
носиоца израде и правна лица из члана 42.став 3)
Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови
савјета плана.
VII
Јавни позив за јавну расправу биће објављен у
најмање једном дневном листу доступном на
територији цијеле Републике Српске три дана
прије и на дан одржавања јавне расправе, на којој
могу да присуствују сва заинтересована лица.
VIII
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
Начелника одјељења
Невена Ступар, дипл.правник, с.р.
___________________________________________
На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан
59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), 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), Закључка Владе
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера
на појаву болести изазване новим вирусом корона
COVID-19 у Републици Српској број: 94-1/21 од
28.07.2021. године и члана 23. и 31. Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за
ванредне ситуације општине Власеница, доноси:
НАРЕДБУ
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,
од 29.07. 2021. до 16.08.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120
лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. У периоду од од 29.07. 2021. до 16.08.2021.
године
ограничава
се
радно
вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће

укључујући објекте који послују самостално или у
оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.) радним данима од 06:00
до 23:00 часова, а викендом од 06:00 до 24:00
часова строго поштујући упутстава ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
3. Од 29.07.2021. до 16.08.2021. године, а изузетно
од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе, дозвољавају
се:
1) такмичарске активности спортских организација
и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“,
2) организација културних манифестација и
фестивала на отвореном уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе
се уз пуну одговорност организатора за строго
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада) и придржавају се заштитне мјере физичког
растојања од два метра, како у затвореном тако и
на отвореном простору, те да се придржавају
упутстава ЈЗУ
„Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се
обавља.
6. Изузетно од тачке 5. ове наредбе обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност
у оквиру спортских објеката.
7. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није
могуће одржавати физичку дистанцу од два метра,
а у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
8. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
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,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз
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могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће као и остали продајни објекти да одреде једно
или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. ове
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине укупног
простора објекта.
10. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких
мјера
од
стране
ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са
посебном пажњом на ограничење броја лица у
објекту у зависности од површине простора и уз
обавезно поштовање прописане физичке дистанце,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
11.
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 стновништва од заразне болести, а све
ради спречавања појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу
самостално
обављати
дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
13. Општинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи
начин:
1) на улазу у све службене просторије органа
ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање између грађана у
затвореним просторима од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз
обезбјеђење физичке провидне баријере на
радном мјесту која пружа довољну заштиту
запосленом и кориснику.
14. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са
Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и
предузети све потребне мјере и радње на санацији
епидемиолошке ситуације.

15. Надзор над спровођењем ове наредбе
спроводи Министарство унутрашњих пословаПолицијска станица Власеница, Републичка управа
за инспекцијске послове путем надлежних
инспектора и инспектора у саставу јединице
локалне самоуправе и Комунална полиција
Општинске управе општине Власеница.
16. О извршењу задатака из ове наредбе органи из
тачке 15. свакодневно ће извјештавати команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом
о јавном реду и миру („Службени гласник
Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о
заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17,
42/20 и 98/20).
18. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирус
корона (Covid-19) у здравственим установама и
установама социјалне заштите у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“
број: 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“ број: 24/20)
се примјењује уз ову наредбу.
19. Ова наредба ступа на снагу 29.07.2021. године
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
20. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да
важи Наредба о регулисању рада трговинских,
занатских и других објеката и служби на подручју
општине Власеница број: 02-014-132/21-14 од
15.07.2021. године.
Број: 02-014-132/21-15
Датум: 29.07.2021. године
КОМАНДАНТ
ШТАБА
Мирослав Краљевић, с.р.
___________________________________________
На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан
59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), 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), Закључка Владе
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера
на појаву болести изазване новим вирусом корона
COVID-19 у Републици Српској број: 95-2/21 од
16.08.2021. године и члана 23. и 31. Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за
ванредне ситуације општине Власеница, доноси:
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НАРЕДБУ
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,
од 16.08. 2021. до 30.08.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120
лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. У периоду од од 16.08. 2021. до 30.08.2021.године ограничава се радно вријеме угоститељским
објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који
послују самостално или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна дјелатност (бензинске
пумпне станице, објекти за смјештај и др.) радним
данима од 06:00 до 23:00 часова, а викендом од
06:00 до 24:00 часова строго поштујући упутстава
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“.
3. Од 16.08.2021. до 30.08.2021. године, а изузетно
од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе, дозвољавају
се:
1) такмичарске активности спортских организација
и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“,
2) организација културних манифестација и
фестивала на отвореном уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе
се уз пуну одговорност организатора за строго
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада) и придржавају се заштитне мјере физичког
растојања од два метра, како у затвореном тако и
на отвореном простору, те да се придржавају
упутстава ЈЗУ
„Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се
обавља.
6. Изузетно од тачке 5. ове наредбе обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност
у оквиру спортских објеката.

7. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није
могуће одржавати физичку дистанцу од два метра,
а у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
8. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
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,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће као и остали продајни објекти да одреде једно
или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. ове
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине укупног
простора објекта.
10. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких
мјера
од
стране
ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са
посебном пажњом на ограничење броја лица у
објекту у зависности од површине простора и уз
обавезно поштовање прописане физичке дистанце,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
11.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
стновништва од заразне болести, а све ради
спречавања појаве и ширења COVID-19 болести на
радном мјесту.
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу
самостално
обављати
дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
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13. Општинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи
начин:
1) на улазу у све службене просторије органа
ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање између грађана у
затвореним просторима од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз
обезбјеђење физичке провидне баријере на
радном мјесту која пружа довољну заштиту
запосленом и кориснику.
14. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са
Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и
предузети све потребне мјере и радње на санацији
епидемиолошке ситуације.
15. Надзор над спровођењем ове наредбе
спроводи Министарство унутрашњих пословаПолицијска станица Власеница, Републичка управа
за инспекцијске послове путем надлежних
инспектора и инспектора у саставу јединице
локалне самоуправе и Комунална полиција
Општинске управе општине Власеница.
16. О извршењу задатака из ове наредбе органи из
тачке 15. свакодневно ће извјештавати команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом
о јавном реду и миру („Службени гласник
Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о
заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17,
42/20 и 98/20).
18. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирус
корона (Covid-19) у здравственим установама и
установама социјалне заштите у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“
број: 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“ број: 24/20)
се примјењује уз ову наредбу.
19. Ова наредба ступа на снагу 16.08.2021. године
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
20. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да
важи Наредба о регулисању рада трговинских,
занатских и других објеката и служби на подручју

општине Власеница број: 02-014-132/21-15 од
29.07.2021. године.
Број: 02-014-132/21-16
Датум: 16.08.2021.године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић, с.р.
___________________________________________
На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан
59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16
и 36/19), 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), Закључка Владе
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера
на појаву болести изазване новим вирусом корона
COVID-19 у Републици Српској број: 97-1/21 од
30.08.2021. године и члана 23. и 31. Статута
општине Власеница („Службени гласник општине
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за
ванредне ситуације општине Власеница , доноси:
НАРЕДБУ
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,
од 30.08. 2021. до 13.09.2021. године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120
лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. У периоду од од 30.08. 2021. до 13.09.2021.
године
ограничава
се
радно
вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће
укључујући објекте који послују самостално или у
оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.) радним данима од 06:00
до 23:00 часова, а викендом од 06:00 до 24:00
часова строго поштујући упутстава ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
3. Од 30.08.2021. до 13.09.2021. године, а изузетно
од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе, дозвољавају
се:
1) такмичарске активности спортских организација
и спортиста уз присуство публике и уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“,
2) организација културних манифестација и
фестивала на отвореном уз строго придржавање
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мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе
се уз пуну одговорност организатора за строго
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
5. Задужују се све васпитно-образовне установе да
у складу са епидемиолошком ситуацијом редовно
обавјештавају Министарство просвјете и културе,
те да уколико буде потребно доставе приједлог за
обустављање наставе у школама и преласку на
одвијање наставе на даљину.
6. Приједлог за обустављање наставе у школама
из тачке 5. ове наредбе може да обухвата све
школе на подручју одређене јединице локалне
самоуправе или само одређене школе са или без
подручних одјељења.
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада) и придржавају се заштитне мјере физичког
растојања од два метра, како у затвореном тако и
на отвореном простору, те да се придржавају
упутстава ЈЗУ
„Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се
обавља.
8. Изузетно од тачке 7. ове наредбе обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност
у оквиру спортских објеката.
9. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није
могуће одржавати физичку дистанцу од два метра,
а у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
10. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
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,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
11. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће као и остали продајни објекти да одреде једно

или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта (главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 5. ове
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине укупног
простора објекта.
12. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких
мјера
од
стране
ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са
посебном пажњом на ограничење броја лица у
објекту у зависности од површине простора и уз
обавезно поштовање прописане физичке дистанце,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
13.
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 стновништва од заразне болести, а све
ради спречавања појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу
самостално
обављати
дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.
15. Општинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи
начин:
1) на улазу у све службене просторије органа
ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање између грађана у
затвореним просторима од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз
обезбјеђење физичке провидне баријере на
радном мјесту која пружа довољну заштиту
запосленом и кориснику.
16. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са
Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и
предузети све потребне мјере и радње на санацији
епидемиолошке ситуације.
17. Надзор над спровођењем ове наредбе
спроводи Министарство унутрашњих пословаПолицијска станица Власеница, Републичка управа
за инспекцијске послове путем надлежних
инспектора и инспектора у саставу јединице
локалне самоуправе и Комунална полиција
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Општинске управе општине Власеница.
18. О извршењу задатака из ове наредбе органи из
тачке 17. свакодневно ће извјештавати команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.
19. Непоштовање мјера забране и ограничења из
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом
о јавном реду и миру („Службени гласник
Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о
заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17,
42/20 и 98/20).
20. Наредба о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирус
корона (Covid-19) у здравственим установама и
установама социјалне заштите у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“
број: 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“ број: 24/20)
се примјењује уз ову наредбу.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
6. Закључак о утврђивању Нацрта Регулационог
плана дијела центра урбаног подручја
Власенице, број 06-363-14/19 ..............................3
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА
7. Наредба о спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом
корона COVID-19 на подручју општине
Власеница, број 02-014-132/21-15......................4
8. Наредба о спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом
корона COVID-19 на подручју општине
Власеница, број 02-014-132/21-16......................5
9. Наредба о спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом
корона COVID-19 на подручју општине
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21. Ова наредба ступа на снагу 30.08.2021. године
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Власеница“.
22. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да
важи Наредба о регулисању рада трговинских,
занатских и других објеката и служби на подручју
општине Власеница број: 02-014-132/21-16 од
16.08.2021. године.
Број: 02-014-132/21-17
Датум: 30.08.2021. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић,с.р.
___________________________________________
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