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Службени гласник општине Власеница 

 

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), члана 2. став (3) 
Правилника о условима и начину кориштења е-
аукције („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број 66/16) и Одлуке o 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 je 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 услугe 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). 
Е-аукција се неће примјенити јер је предмет набавке 
уговор о услугама чији је предмет интелектуални 
рад, пројектовање радова и такве понуде се не могу 
рангирати примјеном метода аутоматског 
оцјењивања у складу са чланом 2. став (3) 
Правилника о условима и начину кориштења е-
аукције („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број 66/16). 
Уговор се додјељује на основу критерија економски 
најповољнија понуда у складу са чланом 64. став (1) 

тачка а) Закона. Поткритерији који се вреднују су: 
цијена – 80 бодова, рок извршења услуге – 20 
бодова. 
 

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 Општинске управе општине Власеница. 
 

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: 02/3-404-32/21                                                                     
Датум: 15. септембар 2021. године                                             
Власеница 
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
   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 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17) 
и Одлуке о другој допуни Плана набавки Општине 
Власеница за 2021. годину бр. 02/3-404-7-3/21 од 
16.9.2021. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
радова чији је предмет санација зграде Општинске  
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управе општине Власеница и то санација столарије 
и остали грађевинско-занатски радови. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 154.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова из тачке 
I су обезбјеђена у буџету Општине Власеница.  
 

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). 
Уговор се додјељује на основу критерија економски 
најповољнија понуда у складу са чланом 64. став (1) 
тачка а) Закона. Поткритерији који се вреднују су: 
цијена – 90 бодова, рок извођења радова – 10 
бодова. 
Како је критериј за додјелу уговора економски 
најповољнија понуда е-аукција се неће проводити. 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени у предмјеру и 
предрачуну радова израђеном од стране 
овлаштених лица у Одјељењу за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове Општинске 
управе општине Власеница. 
 

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: 02/3-404-33/21                                                                     
Датум: 16. септембар 2021. године                                                                 
Власеница 
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав  Краљевић, с.р. 
 

  
На  основу  члана 82. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19), члана 15.тачка 2.Правилника о 
критеријима и поступку  одабира корисника, 
додјели, начину  и условима  кориштења  стамбених 
јединица  у вишестамбеним  зградама  изграђених  у 
оквиру Регионалног  стамбеног  програма, број 01-
02-2-3301/15 од 31.12.2015.године, члана 101. 
Статута  општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“ број 9/17) и члана 8.Споразума  
о сарадњи  на провођењу  Под- пројекта  БиХ3  
(2014) – Државног  пројекта  стамбеног збрињавања  
у оквиру  Регионалног  стамбеног  програма, 
 
 
 

 
број 02/1-014-9/16 од 26.01.2016.године, начелник  
општине Власеница, д о н о с и : 
 

ОДЛУКУ 
о  именовању  Првостепене комисије  за  

одабир  корисника  у  оквиру  
 Регионалног  стамбеног  програма  

 
I 

Именује се  Првостепена  комисија  за одабир 
корисника  у  оквиру Регионалног  стамбеног  
програма  (у даљем тексту: Првостепена  комисија), 
у сљедећем  саставу: 
 
1. Данијела Дамљановић, представник  општине 
Власеница, предсједавајући Првостепене  комисије 
2. Горан Ђурић, представник  општине Власеница, 
замјеник  предсједавајућег   Првостепене  комисије, 
3. Мара  Малић, представник  Центра за социјални 
рад Власеница, члан  Првостепене  комисије, 
4. Милован Ђуровић, представник  Центра за 
социјални рад Власеница, замјеник члана 
Првостепене  комисије, 
5. Недељко Зупур, представник  Министарства  за 
избјеглице и расељена лица Републике Српске, 
члан Првостепене  комисије, 
6. Ангелина Томић, представник Министарства  за 
избјеглице и расељена лица Републике Српске, 
замјеник  члана  Првостепене  комисије. 
 

II 
Првостепена  комисија  за одабир корисника   из 
претходне  тачке  проводиће поступак одабира 
корисника, додјеле и начин  кориштења  помоћи  у 
стамбеном  збрињавању  кроз  осигурање  
стамбених  јединица у вишестамбеним  објектима  
изграђеним  у оквиру   Регионалног  стамбеног  
програма. 
У  извршењу  обавеза, Првостепена  комисија ће 
примјењивати одредбе  Правилника о критеријима  
и поступку  одабира корисника, додјели, начину и 
условима  кориштења  стамбених  јединица  у 
вишестамбеним  зградама  изграђених  у оквиру   
Регионалног  стамбеног  програма, број  01-02-2-
3301/15 од 31.12.2015.године  и друге  
позитивноправне  прописе  који регулишу  
предметну  област. 
 

III 
Ступањем  на снагу  ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о именовању  Првостепене  комисије  за  
одабир  корисника  у  оквиру  Регионалног  
стамбеног  програма број: 02/1-014-16/17 од 
11.01.2017.године, Одлука о измјени Одлуке  о 
именовању  првостепене  комисије  за  одабир  
корисника  у  оквиру  Регионалног  стамбеног  
програма број: 02-014-210/20  од 11.05.2020.године 
и Одлука о измјени Одлуке о именовању  
Првостепене  комисије  за  одабир  корисника  у  
оквиру  Регионалног  стамбеног  програма број: 
02-014-89/21  од  04.02.2021.године. 
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IV 

Ова Одлука  ступа на снагу  даном  доношења и 
биће објављена  у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-586/21 
Датум: 22.09.2021.године 
                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав  Краљевић, с.р. 
 

 
На  основу  члана  2.став 1. Закона о 

основима безбједности  саобраћаја  на путевима  у 
БиХ  („Службени гласник БиХ“, бр.: 6/06, 75/06 – 
испр, 44/07, 84/09, 48/10, 48/10 –др.  закон, 18/13, 
8/17, 89/17 и  9/18), члана 2.став 2. Закона о 
безбједности  саобраћаја  на  путевима   РС 
 („ Службени гласник РС", број.: 63/11), члана 
20.тачка 10. и члана 59.став 1.тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ број.: 
97/16 и 36/19), члана  66.став 1.тачка 2. Статута   
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број.:  9/17) и члана 17.став 1.Одлуке о 
безбједности  саобраћаја на подручју  општине 
Власеница („Службени гласник општине Власеница“ 
бр.10/17), Начелник  општине Власеница   дана  
06.10.2021.године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о измјени  режима саобраћаја  на подручју  

општине Власеница 
 
                                      Члан 1. 
Овом Одлуком  дефинише се  измјена  режима  
саобраћаја  на уличној мрежи  општине Власеница, 
због одржавања  традиционалног  Михољданског 
вашара. Измјена  се односи  за дан 
12.10.2021.године (уторак) и то  за  период од   
09.00 h   до  19.00 h. 
 

Члан  2. 
Забрана  саобраћаја  у оба смјера  кретања  
моторних  возила  важи за сљедеће  улице: 
–Светосавска – од раскрснице  са улицом  Бранка 
Радичевића до раскрснице са улицом Надежде  
Петровић, 
–Надежде Петровић, 
–Св.апостола Петра и Павла – од раскрснице  са 
улицама Надежде  Петровић и Краља Петра  до 
раскрснице  са Светосавском улицом, 
–Трг  српских бораца – од раскрснице  са 
Светосавском  улицом  до раскрснице са улицама 
Михајла  Пупина и Стевана  Синђелића. 
 

Члан 3. 
Да би се  услед  забране  кретања  моторних возила  
на поменутим  улицама, учесницима у саобраћају  
обезбједили алтернативни  правци  кретања, на 
дијеловима  улица у којима  не важи забрана 
саобраћаја, а које су према  постојећем режиму 
једносмјерне, биће дозвољено кретање  моторних 
возила у оба смјера. То се односи  на улице: 
 
 
 

 
– Светосавска – од раскрснице  са  улицом  Надежде 
Петровић до раскрснице  са улицом Св.апостола 
Петра и Павла, 
– Св.апостола Петра и Павла – од раскрснице  са 
улицама  Надежде  Петровић и Краља Петра  до 
раскрснице  са Светосавском  улицом. 
 

Члан 4. 
Полицијски  службеници  ПС  Власеница,  у  
зависности  од потреба и локација,  постављањем  
привремених  физичких баријера  те усмјеравањем  
саобраћајних  токова, извршиће регулисање  
саобраћаја. Такође, због промјене  режима 
саобраћаја, знакови III-2 „пут са  једносмјерним  
саобраћајем“ у улицама Светосавска  и Св.апостола 
Петра и Павла, биће  привремено  прекривени. 
 

Члан  5. 
Ова  одлука ступа на снагу  даном  доношења  и  
биће објављена  у „Службеном гласнику  општине  
Власеница“. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ  ОСНОВ  
 
Чланом  2.став 1. Закона о  основима  безбједности  
саобраћаја  на путевима у БиХ („Службени гласник  
БиХ“, бр.: 6/06, 75/06 – испр, 44/07, 84/09, 48/10, 
48/10- др. закон, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) прописано 
је да органи БиХ, ентитетски и кантонални органи и 
органи Брчко дистрикта БиХ те  органи локалне 
самоуправе и локалне управе у градовима и  
општинама обезбјеђују спровођење  овог закона и у 
оквиру  своје надлежности  доносе  прописе и 
предузимају  друге  потребне  мјере за његово  
доследно  спровођење. 
Чланом 2. став 2. Закона о  безбједности саобраћа- 
ја  на путевима РС (“Службени гласник  
РС“,бр.:63/11) прописано  је  да  су  јединице  
локалне самоуправе  дужне да  у складу  са  законом  
организују  и  регулишу саобраћај, као и да 
контролишу  стање и  одржавање  путева којима  
управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и 
опреме пута на начин да  се осигура  безбједно и 
несметано одвијање  саобраћаја, те да отклањају  
све недостатке  услед којих  на  неким  мјестима 
долази  до  саобраћајних  незгода и  друге  послове 
прописане  законом. 
Чланом  20.тачка 10. и чланом 59.став 1.тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
РС“, бр.: 97/16  и 36/19), прописано је да је јединица  
локалне самоуправе у области  стамбено – 
комуналних  дјелатности  надлежна за објезбјеђење  
спровођења  превентивних  и  других  мјера и 
активности  у области  безбједности  саобраћаја    те 
да су  надлежности  Начелника, између осталих, 
предлагање  одлука и  других  општих  аката  
Скупштини. 
Чланом 66.став 1.тачка 2.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, бр.: 9/17)  прописано  је да Начелник   
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општине  предлаже  одлуке  и друге  опште  акте 
Скупштини  општине. Чланом  17.став  1.Одлуке о 
безбједности  саобраћаја  на подручју  општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, бр.: 10/17) прописано је да  је ради 
безбједности  и несметаног  одвијања  саобраћаја, 
орган Општине, надлежан  за послове саобраћаја, 
да може  на саобраћајницама одредити забране, 
обавезе и обуставе саобраћаја или посебна  
ограничења  за поједине врсте  возила док постоје 
разлози  због којих се  мјере  предузимају. 
 
Разлог  доношења  предметног акта је потреба за 
измјеном  режима саобраћаја  током одржавања  
традиционалног  Михољданског  вашара, 
12.10.2021.године  (уторак)  у општини Власеница, 
како је  и дефинисано  овом  одлуком. 
 
Број: 02-014-581/21-1 
Датум: 06.10.2021. 
                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
На  основу члана 82. Закона о локалној 

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

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
 ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

И ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА 
 
I 

Именује се Комисија за интерни технички преглед и 
примопредају радова на електрификацији 
стамбеног објекта у МЗ Градина, извршених по 
основу Споразума о сарадњи на реализацији 
Пројекта електрификације стамбених јединица 
расељених особа и повратника за финансирање из 
средстава за 2017. годину, број: 02/1-014-451/18 од 
14.09.2018. године и Уговора 
ЗПЕ17/02Власеница/030 о набавци, испоруци и 
уградњи електроматеријала и опреме у циљу 
прикључивања стамбене јединице повратника на 
електродистрибутивну мрежу у МЗ Градина, на 
подручју општине Власеница број: 02/3-404-67/20 од 
2.3.2021. године. 
 

II 
У састав Комисије одређују се: 

1. Mиле Симанић, предсједник Комисије 
2. Небојша Беровић, члан, 
3. Рајко Чоњић, члан. 

 
III 

Задатак Комисије је да, уз присуство надзорног 
органа и извођача радова, изврши интерни технички 
преглед и примопредају изведених радова на  
електрификацији стамбеног објекта у МЗ Градина. 
 
 
 

 
IV 

Уколико се приликом интерног техничког прегледа 
радова и припадајуће документације уоче 
недостаци, наручилац ће уз консултације са 
извођачем одредити рок за отклањање свих уочених 
недостатака. 
 

V 
Комисија је дужна након завршеног интерног 
техничког прегледа саставити Записник о итерном 
техничком прегледу. 
Након отклањања евентуалних недостатака уколико 
буду утврђени током интерног техничког прегледа и 
достављања изјаве извођача о отклањању 
недостатака по Записнику о интерном техничком 
прегледу радова и припадајуће документације. 

 
VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 

Образложење 
 

     У складу са Споразумом о сарадњи на 
реализацији Пројекта електрификације стамбених 
јединица расељених особа и повратника за 
финансирање из средстава за 2017. годину, број: 
02/1-014-451/18 од 14.09.2018. године и Уговором  
ЗПЕ17/02Власеница/030 о набавци, испоруци и 
уградњи електроматеријала и опреме у циљу 
прикључивања стамбене јединице повратника на 
електродистрибутивну мрежу у МЗ Градина, на 
подручју општине Власеница број: 02/3-404-67/20 од 
2.3.2021. године, надзорни орган је у писаној форми 
обавијестио је наручиоца да су уговорене обавезе 
завршене, те су се стекли услови за именовање 
Комисије за интерни технички преглед и 
примопредају радова. 
     Чланови Комисије дужни су, уз присуство 
надзорног органа  и извођача, извршити интерни 
технички преглед радова, техничке документације 
као и примопредају изведених радова. 
     Уколико се приликом интерног техничког 
прегледа радова и припадајуће документације уоче 
недостаци, наручилац ће уз консултацију са 
извођачем одредити рок за отклањање свих уочених 
недостатака. 
    Комисија је дужна након завршеног интерног 
техничког прегледа саставити Записник о интерном 
техничком прегледу. 
    Након отклањања евентуалних недостатака 
уколико буду утврђени током интерног техничког 
прегледа и достављања изјаве извођача о  
отклањању недостатака са интерног техничког 
прегледа, сачиниће се Извјештај о отклањању 
недостатака по Записнику о интерном техничком 
прегледу радова и припадајуће документације. 
  У складу са чланом 82. Закона о локалној 
самоуправи (број 97/16) и члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине  
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Власеница“ број: 9/17 и 36/19)  одлучено је као у 
диспозитиву, те је извршено именовање Комисије  
за интерни технички преглед и примопредају 
радова. 
 
Број: 02/3-404-67/20                                                                                                
Датум: 1.10.2021. године   
 
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 

 
На  основу  члана 59. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 66. 
став 1. тачка 2. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), члана  22. Закона о заштити  и спасавању  у 
ванредним  ситуацијама („Службени гласник 
општине Власеница“, број 121/12 и 46/17) и члана 
43.Закона о заштити  становништва  од заразних  
болести („Службени гласник општине Власеница“, 
број 97/16 и 36/19), Општински  штаб за ванредне 
ситуације општине Власеница, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о одржавању  традиционалног  вашара 
„Михољдан“ на дан  12.10.2021.године 

 
I 

Одобрава  се одржавање  традиционалног  вашара 
„Михољдан“ дана, 12.10.2021.године уз поштовање   
епидемиолошких мјера  прописаних од стране  ЈЗУ 
„Институт  за  јавно здравство Републике Српске“. 
 

II 
Надзор  над спровођењем  ове Одлуке  вршиће 
Одсјек  за  инспекцијске послове  и послове  
комуналне  полиције  општине Власеница и 
Министарство  унутрашњих  послова – Полицијска 
станица  Власеница у складу са својим 
овлаштењима. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу  даном  доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-581/21 
Датум: 06.10.2021.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: 99-1/21 од  
28.09.2021. године и члана 23. и 31. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Власеница , доноси: 
 

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,  
од  28.09. 2021. до 12.10.2021. 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  28.09. 2021. до 12.10.2021. 
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 28.09.2021. до 12.10.2021. 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. 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. 
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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 7. 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 послова-Полицијска 
станица Власеница, Републичка управа за 
инспекцијске послове путем надлежних инспектора 
и инспектора у саставу јединице локалне 
самоуправе и Комунална полиција 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  
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корона (Covid-19) у Републици Српској  
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 24/20) 
се примјењује уз ову наредбу. 
 
21. Ова наредба ступа на снагу 28.09.2021. 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: 02-014-132/21-18 од 
13.09.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-19                                                                                     
Датум: 28.09.2021. 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: 100-1/21 од 
11.10.2021. године и члана 23. и 31. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Власеница , доноси: 

 
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,  
од  12.10. 2021. до 01.11.2021. 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  12.10. 2021. до 01.11.2021. 
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 12.10.2021. до 01.11.2021. 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. 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, 
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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 7. 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 послова-Полицијска 
станица Власеница, Републичка управа за 
инспекцијске послове путем надлежних инспектора 
и инспектора у саставу јединице локалне 
самоуправе и Комунална полиција 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. 
 
21. Ова наредба ступа на снагу 12.10.2021. 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: 02-014-132/21-19 од 
28.09.2021. године.  
 
 
Број: 02-014-132/21-20                                                                                     
Датум: 12.10.2021. године   
                                            КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
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