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                    БРОЈ  4 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

 На основу  члана 73.став (2)  Закона  о 
здравственој  заштити („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  106/09 и 44/15), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  97/16 и  36/19) и члана 
37.Статута општине Власеница („Службени гласник  
општине Власеница“, број  9/17), Скупштина 
општине Власеница, на 1.ванредној сједници 
одржаној  дана 19.03.2021.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
   

О Д Л У К У 
о разрјешењу  вршиоца дужности  директора  

Јавне здравствене  установе 
Дом здравља Власеница 

 
 
I 

 Петровић  Јагода, др стоматологије  из 
Власенице, разрјешава  се ВД  директора  Јавне 
здравствене установе Дом здравља Власеница, 
због писане оставке. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-73/21 
Датум: 19.03.2021.године 
Власеница                                   
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                    Горан Ђурић, с.р. 
__________________________________________                                                                                                  
 
 На основу  члана 73.став  (2) Закона  о 
здравственој  заштити („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  106/09 и 44/15),  члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  Републике  Српске“, број  97/16 и  36/19) и 
члана 37.Статута општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број  9/17), 
Скупштина општине Власеница, на 1.ванредној 
сједници одржаној дана  19.03.2021.године, д о н и– 
ј е л а   ј е 
     
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршиоца дужности  директора  

Јавне здравствене  установе 
Дом здравља Власеница 

 
 
I 

Крстић др Гордана из Власенице, именује 
се  за вршиоца дужности директора  Јавне 
здравствене  установе  Дом  здравља Власеница, 
без  ограничења. 
 
 

II 
 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број:01-022-74/21                                                                   
Датум: 19.03.2021.године                                              
Власеница                                   
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                      Горан Ђурић, с.р                                             
__________________________________________ 
 

На основу чл.39. и 46. став (4).  и 48.став (7) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  97/16 и  36/19),  члана 
37.Статута општине Власеница („Службени гласник  
општине Власеница“, број  9/17), Скупштина 
општине Власеница, на 1.ванредној  сједници 
одржаној дана 19.03.2021.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Комисије за примопредају 

дужности између именованих лица у   
Јавној здравственој  установи 

Дом здравља Власеница 
 
I 

 Именује се Комисија за примопредају 
дужности између именованих лица у  Јавној  
здравственој  установи  Дом здравља Власеница, у 
саставу: 
 
1.  Невена Ступар, предсједник       
1.  Ивана Мајсторовић, замјеник  предсједника 
 
 
 



Страна 2  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
2.  Марко Тодоровић, члан  
2. Жарко Мијић, замјеник  члана 
3. Радинка Секулић, члан 
3.  Горица Милановић, замјеник  члана 
 

II 
 (1) Записник  о примопредаји дужности из 
претходне тачке сачиниће  Комисија у три 
истовјетна  примјерка  од којих се по један 
примјерак уручује лицу које предаје,  лицу које 
преузима дужност и један примјерак  надлежној 
служби  ради архивирања. 

(2) Записник ће бити сачињен  у складу са 
чланом  49. Закона о локалној самоуправи. 

(3) Комисија  ће обављати послове на 
начин прописан  Законом о локалној самоуправи. 
 

III 
 Ступањем  на снагу ове Одлуке престаје да 
важи  Одлука о именовању Комисије за 
примопредају дужности између именованих лица у  
Јавној  здравственој  установи  Дом здравља 
Власеница („ Службени гласник  општине 
Власеница“, број  5/17). 
 

IV 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-75/21                                                                   
Датум: 19.03.2021.године         
Власеница                                                   
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                      
                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                           
                                                  Горан Ђурић, с.р. 
__________________________________________ 
  

На основу  члана  39.став 2.тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) члана 14. 
став 2.Закона о експропријацији („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/2006, 37/2007, 
66/2008 – испр, 110/2008  и 106/2010 – одлука  УС, 
121/2010 – одлука УС, 2/2015 – одлука  УС и 
79/2015) и члана 37.став 2.тачка 2.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница  на 1.ванредној сједници  одржаној дана 
19.03.2021.године, донијела је: 
 
        

ЗАКЉУЧАК 
о позитивном  мишљењу за утврђивање  

општег интереса 
 

I 
 Даје се позитивно  мишљење  за 
утврђивање  општег интереса  за поступак  
експропријације  у сврху  санитарне  заштите 
изворишта, и  изградње објеката  у  сврху  
санитарне  заштите  изворишта „Видовића врело“, 
на парцели  новог премјера означеној  као кч. бр.  
 
 

 
573/2 К.О. Горњи Залуковик, у складу са  
одредбама  Закона о водама  Републике Српске,  
као  и другим  позитивноправним  законским  и 
подзаконским  прописима, којима се регулише  
предметна  област.  
 

II 
 Овај  закључак  ступа на снагу   осмог  дана 
од дана  објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број:01-022-77/21                                                                      
Датум: 19.03.2021.године         
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                    Горан Ђурић, с.р.                                                                                                                                            
___________________________________________  

 
 На основу  члана  19. став 1. тачка 4. и став 
3. Закона о систему  јавних  служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број  68/07, 109/12 и 
44/16), члана 59.Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број  97/16 
и 36/19), члана 92. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15) и члана 66. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17), начелник  општине  
Власеница  доноси: 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  на Статут  

Јавне  установе за предшколско васпитање и 
образовање  „Први кораци“ Власеница 

 
I 

Даје се сагласност  на Статут  Јавне 
установе за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“  Власеница број 31/21 од 
24.02.2021.године. 
 

II 
Ова  одлука ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена  у „Службеном  
гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 02-014-150/21 
Датум: 12.03.2021.године   
                                           НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ                                                                                                      
                                           Мирослав  Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
 

На  основу  члана 24. став (1) тачка а)  и 
члана 28. став (1) 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), Мишљења  
надзорног   органа  за извођење  додатних  радова  
од 1.3.2021.године  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 



Број 4  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
О Д Л У КУ 

о покретању  поступка јавне набавке 
 

I 
Овом  одлуком  покреће се поступак јавне набавке  
чији су  предмет  додатни  радови  на санацији  
зграде Општинске  управе општине Власеница и то  
санација  wc-а, електроинсталација и адаптација  
додатних  просторија. 
 

II 
За  реализацију   поступка набавке  за додјелу  
уговора примјениће се  преговарачки  поступак без  
објаве  обавјештења  за набавку радова  у складу 
са чланом 24. став (1) тачка а) Закона о јавним  
набавкама  Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: 
Закон). 
Разлог  за примјену преговарачког  поступка без 
објаве  обавјештења  о набавци  су додатни радови  
који нису укључени  у првобитно  закључени  
уговор, али  који су усљед  непредвиђених  
околности  неопходни  за извођење  радова  и  исти 
се  не  могу  одвојити  од  основног  уговора. 
 

III 
У складу са члaном  28. став (1) Закона 
преговарачки  поступак ће се водити  са једним  
понуђачем  којем је додјељен  основни  уговор  уз  
поштовање   принципа Закона. 
 

IV 
Очекивана и процијењена  вриједност предмета 
набавке  из тачке I ове одлуке  износи  39.026,77 
КМ без  пореза на додату  вриједност   и износи 
20% од вриједности  основног уговора. 
 

V 
Средства  за реализацију  набавке  ће бити  
обезбјеђена  из буџета  Општине  Власеница. 
 

VI 
Предмјер  и предрачун  додатних  радова  који  
представља  саставни дио  тендерске 
документације  је израђен од  стране овлаштених  
техничких лица  у Одјељењу  за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове  
Општинске  управе  општине  Власеница. 

 
VII 

Поступак  оцјене  квалификованости  кандидата, 
преглед почетне понуде, преговоре и оцјену  
коначне понуде  ће провести  комисија  за  набавке  
која  ће  бити  именована  посебним  рјешењем. 
 

VIII 
Ова одлука  ступа  на снагу даном  доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02/3-404-11/21 
Датум: 16.март  2021.године 
Власеница                
                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         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 23. и  31. Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Командант штаба за 
ванредне  ситуације општине Власеница, доноси: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању  Комисије 

 
I 

Именује се Комисија  за попис  угоститељских  
објеката  на територији  општине Власеница у 
сљедећем  саставу: 
1.Ђуро Вуксић, комунални полицијац, 
2.Слободанка Миловановић, здравствено – 
санитарни инспектор, 
3.Небојша Беровић, представник одјељења за 
просторно уређење и стамбено комуналне 
послове, 
4. Зоран Радивојевић, представник Полицијске 
станице Власеница. 

 
II 

Задатак Комисије  је да обиђе  и утврди  
квадратуру  сваког  угоститељског објекта   и на 
основу  величине  објекта  утврди  максималан  
број  посјетилаца  који могу  боравити   у објекту  у 
исто вријеме  у складу са  важећим препорукама  
ЈЗУ “Институт  за јавно здравство  Републике 
Српске“, с тим  да  се присуство на једној  етажи  
угоститељског објекта   ограничава  на максимално  
50  посјетилаца. 

 
III 

Комисија  је  дужна  доставити  извјештај  
Команданту  штаба за ванредне ситуације  
општине Власеница  и наложити  сваком  власнику  
угоститељског објекта  да на видном  мјесту  
истакне  број  посјетилаца  који могу  боравити у 
објекту  у  исто вријеме. 

 
IV 

Ово Рјешење  ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-132/21 
Датум: 16.03.2021.године 
 
                                           КОМАНДАТ  ШТАБА 
                                       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: 



Страна 4  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  Комисије  за избор  корисника  за 
додјелу  пластеника 

са пратећом  опремом 
 
I 

Именује  се Комисија  за одабир  корисника  за 
додјелу  пластеника  са пратећом  опремом путем  
суфинансирања  у сарадњи  са хуманитарном  
организацијом „МАИД“,  у саставу: 
1. Жељко  Дамљановић – предсједник Комисије, 
представник   Општинске   управе  општине  
Власеница 
2. Нерзудин  Хајдаревић – члан  Комисије, 
представник  организације „МАИД“, 
3. Јована  Пепић – члан Комисије, представник  
Општинске  управе  општине  Власеница 
 

II 
Предмет  јавног  позива  је додјела  пластеника  
површине  100 m2  са додатном  опремом  путем  
суфинансирања  у пројекту. 
 

III 
Задатак  Комисије  је преглед  приспјелих   пријава, 
евидентирање   кандидата  који  испуњавају  
услове  из Јавног позива, обављање  увиђаја на 
лицу  мјеста, сачињавање  листе  крајњих  
корисника  на  основу  утврђених  критеријума  за 
бодовање  те исту  доставља  начелнику  општине 
Власеница. 

 
IV 

Начелник  општине  даје сагласност  на 
предложену  ранг листу  кандидата. 

 
V 

Ово Рјешење  ступа на снагу  даном  доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 

Образложење 
 
У склопу  пројекта Економско  оснаживање  
социјално и материјално  угрожених  особа и 
младих  особа кроз  производњу  поврћа у 
пластеницима  на подручју  општине Власеница у 
2021.години и на основу Споразума  закљученог  
између  Општине  Власеница,  и хуманитарне 
организације  „MAID“, број: 02-014-497/20  од 
19.2.2021.године, којим су  осигурана  донаторска  
средства од стране Хуманитарне  организације  
„MAID“ 40%, Општине  Власеница  40%, као и 
властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја 
пластеничке  производње на подручју  општине 
Власеница, дана 2.3.2021.године објављен је Јавни 
позив за  за подношење  захтјева за додјелу  
пластеника  од 100 m2  са додатном  опремом  
путем  суфинансирања  у пројекту. 
Право на учешће  у Пројекту  имају  социјално и 
материјално  угрожене особе  и младе  особе  са 
подручја  општине  Власеница  које  посједују  
властито  пољопривредно  земљиште  или њихови  
ужи чланови  породице  као и земљиште  
уступљено  на кориштење  или у закуп  у  

 
непосредној  близини стамбеног  објекта у којем 
станују. 
 

У складу са  чланом 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и чланом 97. Статута  
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) именована  је  Комисија за 
избор  корисника. 

 
Број: 02-014-497/20 
Датум: 18.3.2021.год.   
                                         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  
                                        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 провођењу мјера  
за реаговање на појаву болести изазване  новим 
вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској  
број: 70-1/21 од 11.03.2021.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  регулисању   рада  трговинских,  

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

Власеница 
 
 

1. У циљу  провођења  мјера  за спречавање и  
сузбијање  заразне  болести изазване  корона  
вирусом (Covid -19) на територији општине 
Власеница, те заштите и  спасавања  
становништва, до  18.03.2021.године  забрањују се: 
 
1) сва јавна   окупљања  у групама  већим  од 50 
особа,  
2) сва приватна  окупљања  у групама већим од 10 
лица (прослава крсних слава, рођендана и друга 
приватна  окупљања у затвореном простору), 
3) рад фитнес  центрима (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
4) извођење  музике уживо и ангажовање  ди-
џејева у угоститељским  објектима  за исхрану  и 
пиће, 
5) коришћење  наргиле. 
 
2.Обавезују се  грађани да до 18.03.2021.године: 
 
1) у затвореном  простору носе  заштитну  маску 
 ( прекривена  уста, нос и брада ) и да се 
придржавају    заштитне  мјере  физичког  
растојања  од два метра, 
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2) у затвореним  просторијама  да се, поред  
ношења заштитне   маске  и одржавања  физичког  
растојања од два метра, придржавају   упутстава 
Института за јавно  здравство Републике Српске за 
боравак  у затвореном  простору, у зависности  од 
дјелатности  која  се  обавља. 
 
3.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. 
 
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, 
 
5.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 
 
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 18.03.2021.године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00  
часова: 
1) трговинама  на велико, 
2) тржном центру и свим трговинама  на мало  
прехрамбеном и  непрехрамбеном робом, 
3) свим  субјектима  који  обављају  занатско-
услужне дјелатности, 
4) пољопривредним  апотекама. 
 
8. Ограничава се  рад  до  18.03.2021.године од 
06,00 до 22,00 часа  радним данима: 
1) угоститељским  објектима  за исхрану  и пиће, 
2) субјектима који  врше  доставу  хране, ако су 
регистровани  за обављање  те дјелатности. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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.  
 
12. До 18.03.2021.године ограничава се број  
присутних особа у угоститељским  објектима  на 
начин да се број истих  одређује  у складу са 
важећим препорукама Института за јавно 
здравство Репулике Српске, с тим да се присуство  
на једној етажи  објекта  ограничава на максимално  
50  посјетилаца. 
 
13.   До 18.03.2021.године забрањују се  
организоване  рекреативне активности, тренажни  
процеси и такмичарске  активности спортских 
организација  и спортиста  свих  узраста  осим  
професионалних  спортских   активности  
укчучујући  и тренажни  процес истих.   
 
14. Субјектима  који  обављају дјелатност  
производње  хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу  продаје  њихових  
производа, ограничава се рад до 18.03.2021.године 
од 06,00 до 22,00 часа. 
 
15. Субјекти  који пружају  услуге  из области  
угоститељства, умјетности и забаве  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 и 
2) на улазу у објекат  поставити обавјештење  о 
укупном број лица  која могу боравити  у објекту  у 
односу  на његову  површину. 
 
16. Сви напријед наведени  субјекти   могу 
самостално   вршити дезинфекцију  пословних 
простора   у складу  са  Упутством  ЈЗУ  „Институт 
за  јавно   здравство Републике Српске“. 
 
17. Општинска  управа, јавна предузећа и  установе  
организоваће  свој  рад  како слиједи: 
 
1) 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, 
2) одржавати растојање  између грађана  у 
затвореним  просторима од  најмање  два метра, уз  
предузимање мјера дезинфекције и појачане  
хигијене  и  
3) 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  
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радном мјесту  која пружа  довољну заштиту  
запосленом  и кориснику. 
 
18. Правни субјекти  као и јавна предузећа  и 
установе  требају  организовати  рад од куће  за 
раднике  за  послове  за  које  је  то  могуће. 
 
19. 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.   
 
20. 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 и комунална полиција Општинске управе 
општине Власеница. 
 
21. 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 
и Законом  о јавном реду и миру Републике Српске.  
                                                                                                    
22.  О извршењу задатака  из  ове Наредбе  органи  
из тачке 20. свакодневно  ће извјештавати  
команданта  Општинског штаба  за ванредне 
ситуације. 
 
23. Наредба  о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање  на појаву болести изазване новим 
вирусок  корона (Covid –19) у здравственим  
установа 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 примјењују  уз ову  наредбу.  
 
24. Ступањем на снагу  ове Наредбе  престаје да 
важи  Наредбе, број: 02-014-132/21  од  
04.03.2021.године. 
 
25. Ова  наредба  ступа на снагу одмах  и биће 
објављена у “Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-132/21-1 
Датум: 16.03.2021.године 
                                             КОМАДАНТ  ШТАБА 
                                         Мирослав  Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
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