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Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12 и 
123/20), члана 39. став 2) тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи  ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. 
став 2) тачка 10) Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина општине Власеница, на 
2.редовној сједници одржаној дана 
12.04.2021.године, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о   комуналним  таксама 

 
Члан 1. 

Одлуком о комуналним таксама ( у даљем тексту: 
Одлука), прописује се врста, висина, рокови, начин 
плаћања и ослобађање од плаћања комуналне 
таксе. 
 

Члан 2. 
Плаћање комуналне таксе вршиће се у складу са 
одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Обвезници плаћања комуналне таксе су: 
привредна друштва (ортачка, командитна, друштва 
са ограниченом одговорношћу, акционарска), 
предузетници који обављају занатско- 
предузетничку дјелатност и другу дјелатност и 
користе предмете и услуге које подлијежу плаћању 
комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
Комуналне таксе утврђују се за: 
а) кориштење простора на јавним површинама, 
осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација, 

б) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, 

в) кориштење простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
Скупштине општине, 

г) истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама. 

Изузетно, у случају да се у складу са посебним 
прописом наплаћује закуп, не може се за  

коришћтење истог простора на јавној површини 
наплатити и комунална такса из става 1. тачка а) 
овог члана. 

За коришћтење права, предмета и услуга из става 
1. овог члана за које је прописано плаћање 
комуналне таксе не може се уводити друга посебна 
накнада. 

 
Члан 5. 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, 
предмета и услуга за чије је кориштење прописано 
плаћање таксе. 
Таксена обавеза настаје даном почетка кориштења 
права, предмета и услуга за чије је кориштење 
прописано плаћање комуналне таксе. 

Таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка  а) до в) 
ове Одлуке застаријевају истеком двије године од  
дана настанка обавезе, а на застарјелост таксене 
обавезе из члана 4. став 1. тачка г) ове Одлуке 
примјењују се прописи којима се уређује порески 
поступак. 

Члан 6. 
Од плаћања комуналне таксе у складу са чланом 8. 
Закона о комуналним таксама ослобођени су: 

а)  институције Босне и Херцеговине, 

б)  органи, организације и јавне установе 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе, 

в)  акредитоване међународне организације, 

г)  дипломатска и конзуларна представништва, 

д) удружења од јавног интереса за Републику 
Српску, а којима је то својство признато у складу са 
актом којим се уређује додјела и престанак статуса 
удружења од јавног интереса, 

ђ) лица којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих  и  заробљених бораца, РВИ и 
цивилне жртве рата, особе са инвалидитетом које 
имају 80 % инвалидитета и особе са тјелесним 
оштећењем од 70 до 100 %, родитељ или 
старатељ који има статус лица које се стара о лицу 
са инвалидитетом, односно лице којем је рјешењем 
тај статус утврђен, 
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е) предузетници који, у смислу закона којим се 
уређује порез на доходак, имају статус малог 
предузетника, 

з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 
регистрације. 

Члан 7. 
Поред ослобађања од плаћања комуналних такси 
прописаних чланом 8. Закона о комуналним 
таксама од плаћања комуналне таксе за истицање 
пословног имена правног лица или предузетника на 
пословним просторијама у првих 12 мјесеци , од 
дана регистровања дјелатности, ослобађа се 
обвезник који:  

а)  обавља нискоакумулативне и дефицитарне 
дјелатности, 

б)  се бави старим традиционалним занатима, 

в)  први пут покреће привредну или услужну 
дјелатност, уколико је обвезник предузетник, 

г)  запосли нове раднике, уколико је обвезник 
предузетник и 

д)  је корисник права из социјалне заштите. 

Члан 8. 
Право на ослобађање из члана 6. тачка ђ) и из 
члана 7. остварује се подношењем захтјева 
Одјељењу за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница прије истека рока за пријављивање, 
односно плаћање таксене обавезе. 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница, доноси рјешење о ослобађању од 
плаћања таксе и доставља Пореској управи 
Републике Српске. 
 

Члан 9. 
Комуналне таксе из члана 4. тачка а), б), в) утврђују 
се сразмјерно времену кориштења права, предмета 
или услуга, а комуналне таксе из члана  4. тачке г) 
ове Одлуке, утврђује се у годишњем износу.    
 

Члан 10. 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница, појединачним рјешењем утврђује 
обавезу плаћања комуналне таксе прописане овом 
Одлуком у одредбама члана 4. тачка а) до в). 
Против рјешења из става 1. овог члана, обвезник 
може изјавити жалбу начелнику општине на начин 
прописан Законом о општем управном поступку. 
 

Члан 11. 
Поступак утврђивања, контроле и наплате 
комуналне таксе прописане чланом 4. став 1. тачка 
г) ове Одлуке, спроводи се у складу са прописима 
којима се уређује порески поступак. 
Обвезник комуналне накнаде из става 1. овог 
члана, дужан је пријавити таксену обавезу 
најкасније до 31. марта текуће године. 
Обвезник који у току године региструје дјелатност 
за коју се плаћа комунална такса из члана 4. став 1.  

 
тачка г) ове Одлуке, дужан је у року од 15 дана од 
дана почетка обављања дјелатности, пријавити  
таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја 
календарске године и уплатити утврђени износ 
таксе најкасније до краја године. 
 
Порески обвезник који трајно  одјави дјелатност у 
току календарске године, а платио је комуналну 
таксу у складу са ставом 2. овог члана, има право 
на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно 
броју мјесеци до краја календарске године, у 
складу са прописима којима се уређује порески 
поступак. 
 

Члан 12. 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Општинске управе општине Власеница дужно је у 
року од пет дана од дана доношења рјешења за 
рад, у складу са Законом о занатско-предузетничкој 
дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 111/17, 67/13) један примјерак 
рјешења доставити Пореској управи Републике 
Српске и један примјерак Одјељењу за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Власеница. 
 

Члан 13. 
Принудна наплата комуналне таксе проводи се по 
прописима који регулишу принудну наплату пореза 
грађана. 
 

Члан 14. 
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. 
тачка а) до в) ове Одлуке врши комунална полиција 
и тржишна инспекција  Општинске управе општине 
Власеница, а надзор над спровођењем члана 4. 
тачка г) ове Одлуке, врши Пореска управа 
Републике Српске. 
 

Члан 15. 
Саставни  дио ове Одлуке је Тарифа комуналних 
такси у прилогу. 

 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним таксама                      
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
11/17 и 12/18). 

 
Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
Број: 01-022-72/21                                                                           
Датум: 12.04.2021.године                                                        
Власеница                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Горан  Ђурић, с.р.         Горан  Ђури 
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ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1. 

За заузимање јавних површина и то: 
 
1. за постављање столова испред угоститељских објеката и посластичарница по 1м

2
 мјесечно 

 плаћа се ..................................................................................................................................................1,50 КМ 
2. за заузимање тротоара и јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, цвијећа и сличних дјелатности 

које се врше поврмено на улици по 1м
2
 плаћа се 

дневно.......................................................................................................................................................4,00 КМ 
3. за заузимање јавних површина за постављање љетних башта (у периоду од 1. маја до 15. октобра), 

зимских башта (у периоду од 16. октобра до 30. априла), за заузимање јавних површина испред 
самосталних трговинских радњи и за постављање привремених монтажних објеката: 
I А) зона: ул. Светосавска од Робне куће до Дома културе и Трг српских бораца 
...................................................................................................................................................................5,00 КМ/м

2
 

I Б) зона: ул.9.јануар и Светосавска до Робне куће..............................................................................2,00 КМ/м
2
 

II зона: Аутобуска станица, код ресторана Путник, ул. Српских рањеника и ул. Светог апостола Петра и 
Павла .......................................................................................................................................................1,50 КМ/м

2
 

IIIзона: остале локације ..........................................................................................................................1,00 КМ/м
2
 

 
Напомена:  
Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења о заузимању јавних површина од 
стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Такса се плаћа одмах ако се 
заузимање јавне површине врши краће од мјесец дана. У противном се такса плаћа у једнаким мјесечним 
ратама унапријед, најкасније до петог у мјесецу. 
 

Тарифни број 2. 

За заузимање јавних површина у дане вашара и зборова у граду: 

а) УГОСТИТЕЉСТВО 
- Угоститељство преко 200 м

2
 ......................................................................................................................200,00 КМ 

- Угоститељство од 100-200 м
2
 ....................................................................................................................150,00 КМ 

- Угоститељство од 50-100 м
2
 .....................................................................................................................100,00 КМ 

- Угоститељство (роштиљ) од 20-50 м
2
 ........................................................................................................30,00 КМ 

- Угоститељство до 20 м
2
 ..............................................................................................................................20,00 КМ 

 

б) ТРГОВИНА 
- Трговина (широки асортиман) .....................................................................................................................30,00 КМ 
- Остала трговина (галантерија, играчке) .....................................................................................................20,00 КМ 
- Сладолед .....................................................................................................................................................10,00 КМ 
 
Напомена:  
Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања рјешења о заузимању јавних површина у дане 
вашара и зборова од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Наведени 
износи из тарифног броја 2. се умањују за 50% код заузимања јавних површина ван урбаног подручја општине 
Власеница. 
 

Тарифни број 3. 
 

1. За кориштење простора за паркирање моторних возила и њихових приколица на одређеном простору 
плаћа се дневно: 

а) за путничке аутомобиле ................................................................................................................................1,00 КМ 
б) за теретна возила, аутобусе и грађевинске машине .............................................................................. ....3,00 КМ
 
2. За давање сагласности на локацију и изградњу прикључка на локалном и      некатегорисаном путу: 
а) за физичка лица ТР, ЗР, УР и др       ...........................................................................................................40,00 КМ 
б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.) ...........................................................190,00 КМ 
 
3. За давање сагласности за локацију и изградњу прикључка у улици у насељу: 
а) за физичка лица ТР, ЗР, УР и др. (у свим зонама дефинисаним Одлуком о грађевинском земљишту) 
.......................................................................................................................................................................190,00 КМ 
б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.) 
    - I зона ..................................................................................................................................................... 390,00 КМ 
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    - II зона ......................................................................................................................................................290,00 КМ 
    - III зона .................................................................................................................................................... 190,00 КМ 
 
4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, 
електро инсталације и др.) кроз труп пута и путне објекте: 
а) прекоп градске улице трупа пута (било којим коловозним застором): 
    - 1 прекоп ...................................................................................................................................................190,00 КМ 
    - 2-3 прекопа ............................................................................................................................................ .290,00 КМ 
    - 4-7 прекопа ....................................................................................................................................75,00 КМ/прекопу 
    - 8-12 прекопа ..................................................................................................................................95,00 КМ/прекопу 
    - 13 и више прекопа ......................................................................................................................110,00 КМ/прекопу 
б) прекоп локалног пута: 
    - прекоп пута (асфалт) ....................................................................................................................95,00 Км/прекопу 
    - прекоп пута (макадам) .................................................................................................................45,00 КМ/прекопу 
в) прекоп некатегорисаног пута: 
   - прекоп пута (асфалт) ....................................................................................................................45,00 КМ/прекопу 
    - прекоп пута (макадам) .................................................................................................................25,00 КМ/прекопу 
г) са подбушивањем градске улице трупа (са било којим коловозним застором): 
    - 1 подбушивање .........................................................................................................................................140,00 КМ 
    - 2-3 подбушивања ......................................................................................................................................190,00 КМ 
    - 4-7 подбушивања ............................................................................................................................  55,00 КМ/подб. 
    - 8-12 подбушивања .........................................................................................................................75,00 КМ/подб. 
    - 13 и више подбушивања ............................................................................................................... 95,00 КМ/подб. 
д) са подбушивањем локалног пута: 
    - подбушивање пута (асфалт) ......................................................................................................... 75,00 КМ/подб. 
    - подбушивање пута (макадам) .........................................................................................................25,00 КМ/подб. 
ђ) са подбушивањем некатегорисаног пута .........................................................................................25,00 КМ/подб. 
е) разни прикључци на стамбене објекте ................................................................................................... ...45,00 КМ 
ж) разни прикључци на пословне објекте .......................................................................................................95,00 КМ 
 
5. За давање сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: 
а) градска улица: 
    - 1 прелаз .....................................................................................................................................................140,00 КМ 
    - 2-3 прелаза ................................................................................................................................................190,00 КМ 
    - 4-7 прелаза ...................................................................................................................................55,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза .................................................................................................................................65,00 КМ/прелазу 
    -13 и више прелаза ....................................................................................................................   75,00 КМ/прелазу 
б) локални пут: 
    - 1 прелаз .......................................................................................................................................................95,00 КМ 
    - 2-3 прелаза ................................................................................................................................................140,00 КМ 
    - 4-7 прелаза ...................................................................................................................................35,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза .................................................................................................................................45,00 КМ/прелазу 
    - 13 и више прелаза ...................................................................................................................    55,00 КМ/прелазу 
в) некатегорисани пут: 
    - 1 прелаз .....................................................................................................................................................  45,00 КМ 
    - 2-3 прелаза .................................................................................................................................................70,00 КМ 
    - 4-7 прелаза ...................................................................................................................................15,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза ................................................................................................................................ 20,00 КМ/прелазу 
    - 13 и више прелаза ...................................................................................................................... .25,00 КМ/прелазу 
 
6. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализације, ПТТ, 
електро инсталације и др.) паралелно са осовином пута: 
а) градска улица (9.јануар, Светосавска, Краља Петра, Св. апостола Петра и Павла, Трг српских бораца, 
Српских рањеника, Вука Караџића и Николе Тесле) 
У асфалтном дијелу коловоза: 

- До 10 м   .......................................................................................................................................         30,00 КМ/м 
- 11-20 м ............................................................................................................................................       28,00 КМ/м 
- 21-30 м ................................................................................................................ .............................     27,00 КМ/м 
- 31-40 м ................................................................................................................................................. 26,00 КМ/м 
- 41-50 м ................................................................................................................................................. 25,00 КМ/м 
- 51-500 м ........................................................... ...... 1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру 
- 501-1000 м .............................................................. 1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру 
- 1001 м и  више ......................................................  2600,00 КМ + 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру 

У пјешачкој стази ..........................................................................................................................................  3,00 КМ/м 
б) остале улице 
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 - са асфалтним коловозним застором .....................................................................................................     4,00 КМ/м 
  - са макадамским коловозним застором ...................................................................................................  3,00 КМ/м 
  - у пјешачкој стази .....................................................................................................................................    3,00 КМ/м 
  - у ивичној траци и банкини ..........................................................................................................................2,00 КМ/м 
  - у путном и заштитном појасу .................................................................................. ................................. 1,00 КМ/м 
в) локални путеви 
  - у асфалтном дијелу коловоза ..................................................................................................................  2,50 КМ/м 
  - у банкини коловоза ..................................................................................................................................   2,00 КМ/м 
  - у путном појасу .........................................................................................................................................  1,00 КМ/м 
г) некатегорисани путеви 
  - у асфалтном дијелу коловоза ................................................................................................................... 2,50 КМ/м 
  - у банкини и путном појасу ......................................................................................................................... 1,00 КМ/м 
 
4. За кориштење простора на јавним површинама за одлагање и држање грађевинског и другог материјала 

плаћа се комунална такса по 1м
2
 дневно у износу од 1 КМ. 

 
Напомена:  
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја утрђује општински орган надлежан за издавање одобрења за 

кориштење јавне површине, а плаћа се прије почетка извођења грађевинских радова, односно прије 
извршеног одлагања грађевинског и другог материјала на јавну површину, односно прије отпочињања 
прекопавања јавне површине. 

2. Обвезник је правно или физичко лице које тражи кориштење простора на јавним површинама за одлагање 
грађевинског и другог материјала, односно прекопавање јавних површина. 

3. Обавези плаћања комуналне таксе не подлијежу правна лица која прекоп јавне површине врше по захтјеву 
Општинске управе у сврху интервентних радњи на отклањању кварова на дијеловима инфраструктурних 
водова којим управљају јавна предузећа. 

 
Тарифни број 4. 

 
1. За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

- до 1 м
2
 

једнострано .......................................................................................................................................... 25,00 КМ 
двострано ............................................................................................................................................  50,00 КМ 

- од 1 м
2
 до 2 м

2
 

једнострано .........................................................................................................................................  70,00 КМ 
двострано .............................................................................................................................................145,00 КМ 

- преко 2 м
2
 

једнострано ..........................................................................................................................................180,00 КМ 
двострано ............................................................................................................................................380,00 КМ 

- Стуб и јарбол ......................................................................................................................................    90,00 КМ 
- Тотеми и самостојећи билборди ..........................................................................................................580,00 КМ 
 

2. За постављање транспарената плаћа се комунална такса по транспаренту дневно 
....................................................................................................................................................................  5,00 КМ 
 

3. За политичко оглашавање: 
а) по једном плакату плаћа се дневно .......................................................................................................0,50 КМ 
б) по 1м

2
 пропагандном паноу плаћа се дневно ..................................................................................... .0,50 КМ 

 
Напомена: 
 
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове. 
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа унапријед за читаву годину, а из 

тачке 2. и 3. приликом издавања одобрења за постављање транспарената, плаката или покретног 
пропагандног паноа и то унапријед за одобрени период. 

 
Тарифни број 5. 

 
За истицање пословног имена правног лица или предузећа на пословним просторијама, плаћа се комунална 
такса у годишњем износу и то: 
I.Правна лица која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним друштвима: 
1. из области индустрије и грађевинарства ............................................................................................. 200,00 KМ 
2. из области електро-индустије и електро-дистрибуције ....................................................................  1000,00 КМ 
3. из области пољопривреде, лова и риболова ....................................................................................   200,00 КМ 
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4. из области занатства и задруге ...........................................................................................................  100,00 КМ 
5. из области превоза путника и робе ........................................................................................................300,00 КМ 
6. из области телекомуникација и ПТТ ....................................................................................................1000,00 КМ 
7. из области трговине: 

- трговина на велико................................................................................................................................300,00 КМ 
- трговина на мало ..................................................................................................................................150,00 КМ 

8. из области промета нафте и нафтних деривата ............................................................................... 1000,00 КМ 
9. из области угоститељства ..................................................................................................................... 150,00 КМ 
10. банке и осигуравајуће оранизације .......................................................................................................1000,00 КМ 
11. микрокредитне организације ...................................................................................................................800,00 КМ 
12. из области информисања ........................................................................................................................150,00 КМ 
13. из области резане грађе – пилане ..........................................................................................................300,00 КМ 
14. из области игара на срећу .....................................................................................................................3000,00 КМ 
15. привредна друштва осталих непоменутих дјелатнсти ..........................................................................300,00 КМ 
 
II. За радње у којима физичка лица обављају дјелатност у својству самосталног занимања у области: 
а) Угоститељска дјелатност 
1. ноћни барови, барови, диско барови и  диско клубови (дискотеке) .................................................... 1500,00 КМ 
2. хотели, мотели ........................................................................................................................................... 200,00 КМ 
3. ресторани ...................................................................................................................................................150,00 КМ 
4. кафе, кафе бар, снек барови и сл. ......................................................................................................    100,00 КМ 
5. ћевабџинице, бурегџинице, објекти брзе хране, сластичарне и остали непоменути угоститељски  
   објекти ...........................................................................................................................................................70,00 КМ 
б) Трговинска дјелатност 
1. самопослуге и драгстори .........................................................................................................................150,00 КМ 
2. трговинске радње прехрамбене и непрехрамбене робе, бутици и остало ............................................100,00 КМ 
3. киосци ..........................................................................................................................................................80,00 КМ 
 
в) Остале дјелатности 
1.адвокатске канцеларије, љекарске и стоматолошке ординације, апотеке, ветеринарске и пољопривредне 
апотеке, ауто школе, услужно резање грађе и пилане 
.....................................................................................................................................................................  200,00 КМ 
2. каменоресци ............................................................................................................................................150,00 КМ 
3. пекарске радње и меснице .....................................................................................................................100,00 КМ 
4.лимарске, фризерске, фирмописачке, фотокопирске, прецизни механичар, посластичарске, 
аутомеханичарске, превозничка дјелатност за властите потребе, ауто такси, аутопронице,  
ауто отпад .......................................................................................................................................................80,00 КМ 
4. занатска дјелатност у области грађевинарства (зидари, тесари, бравари, паркетари, молери, 

водоинсталатери, електроинсталатери и сл.), обућарске, кројачке, бријачке, часовничарске, 
вуновлачарске, ужарске, тапетарске, бојаџијске, вулканизерске, радње за хемијско чишћење,  
цвјећаре ...................................................................................................................................................50,00 КМ 

6. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује према вођењу књига 
.........................................................................................................................................................................70,00 КМ 
7. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује у годишњем паушалном износу 
.........................................................................................................................................................................50,00 КМ 
 
III 
1.Удружења, невладине и друге организације које нису ослобођене плаћања комуналне таксе чланом 8. 
Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник републике Српске, број 4/12 и 123/20) .................     25,00 КМ 
 
Напомена:  
 
1. Пословним именом, у смислу Закона о комуналним таксама, сматра се сваки истакнути назив или име које 

упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 
2. Предузећа која имају сједиште на подручју општине Власеница за пословне јединице и друге облике 

предузећа на подручју општине Власеница плаћају комуналну таксу у пуном износу само за сједиште 
предузећа, а за пословне јединице и друге облике предузећа плаћају таксу умањену за 50% од износа 
утврђеног у тачки 1. овог тарифног броја. 

3. Уколико физичко лице обавља дјелатност из тачке 2. овог тарифног броја у више објеката на подручју 
општине Власеница таксу из претходног става плаћа само за један објекат, а за остале објекте у износу 
умањеном за 50%. 

4. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за 
једно пословно име. 
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На  основу  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 2. редовној сједници,  одржаној дана  
12.04.2021.године, доноси  
 

ОДЛУКУ  
 О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВЛАСЕНИЦА“ Д.О.О. ВЛАСЕНИЦА 

 
I 

Александар  Краљевић из Власенице именује се за  
вршиоца дужности  директора  Јавног комуналног  
предузећа „Власеница“ д.о.о. Власеница, чиме се   
усваја приједлог и одлука  Надзорног  одбора  
Јавног комуналног  предузећа „Власеница“ д.о.о. 
Власеница, број И-04/20 од  2.12.2020.године. 
 

II 
В.Д. директор  ЈКП „„Власеница“ д.о.о. Власеница  
је овлаштен  да заступа  предузеће у платном  
промету са трећим лицима, закључује  уговоре без  
ограничења у вриједности  до 10.000,00 КМ  
( словима: десетхиљада  конвертибилних  марака), 
а за износ већи од 10.000,00 КМ  уз сагласност   
Надзорног  одбора. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у   „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-82/21                                                            
Датум: 12.04.2021.године                                                                         
Власеница                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Горан  Ђурић, с.р.        
___________________________________________ 
 
  На основу  члана  39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник  
Републике  Српске“,  број  97/16 и 36/19) и члана  
37. став 2. тачка 14. Статута општине Власеница  
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина  општине  Власеница, на   
2. редовној  сједници одржаној  дана 
12.04.2021.године, донијела  је   
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ  НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШТЕЊЕ 

ЈКП„ВЛАСЕНИЦА“Д.О.О. ВЛАСЕНИЦА 
 
I 

      Овом  Одлуком  додјељује се непокретност  на 
кориштење  ЈКП „Власеница“  д.о.о. Власеница и 
то: 

- непокретност  уписана  у  Лист  
непокретности  број 1/0, к.о. Власеница 1, 
означена као к.ч. број 903, пословни објекат 
у привреди  површине  84 m2, помоћни  
објекат у привреди  површине 19 m2, 
земљиште  уз привредни  објекат површине 
 

             7 m2, укупне површине 110 m2, са правом  
             својине  у корист  Општине Власеница, са  
             дијелом 1/1. 
 
                                            II 
Непокретност  из тачке I ове Одлуке додјељују 
се на коришћење ЈКП „Власеница“  д.о.о. 
Власеница, које ће просторије  користити 
искључиво  за потребе  обављања  регистроване  
дјелатности  и  исте  се не могу користити  у  друге  
сврхе. 
 

                              III 
Додјела  на кориштење  предметне  непокретности 
врши се  без  накнаде, док се исте користе  у сврху  
одређену  овом  Одлуком и неће се књижити  у 
катастарској  и змљишно – књижној евиденцији. 

 
IV 

     ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница   ће  
предметне  просторије користити  на неодређено  
вријеме, док  надлежни орган  не промијени  
Одлуку  или до  промјене законског  основа  за 
доношење  Одлуке. 
 

V 
     На  основу  ове Одлуке са ЈКП „Власеница“  
д.о.о.  Власеница    закључиће се писани уговор  о 
кориштењу  непокретности  из  тачке I ове Одлуке, 
којим ће се детаљно  регулисати  права и обавезе 
уговарача. 
 

VI 
      Овлашћује  се Начелник  општине Власеница  
да  на  основу  ове Одлуке са ЈКП „Власеница“  
д.о.о. Власеница   закључи уговор  о кориштењу  
пословних  просторија. 

 
VII 

    Ова  Одлука  ступа на снагу  даном доношења, а 
објављиће се  у  “Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 

 
Број: 01-022-76/21                                                            
Датум: 12.04.2021.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                     Горан  Ђурић, с.р.        
                                                               
___________________________________________ 
 

На  основу  члана 58. Изборног  закона  
Републике Српске („Службени гласник Републике  
Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 
109/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике  Српске“, број 97/16 
и 36/19), тачке 3. Упутства о организовању и 
спровођењу  избора за чланове  Савјета мјесних 
заједница („Службени гласник Републике  Српске“, 
број 122/12 и 31/13) и члана  126.став (1) Статута 
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на  2.редовној сједници  одржаној дана 
12.04.2021.године, доноси: 
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ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ  
САВЈЕТА МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
I 

Овом  Одлуком  расписују се избори  за чланове  
савјета мјесних заједница  на подручју општине  
Власеница и то за: 
 
1. Мјесну  заједницу  Власеница, 7 чланова 
2. Мјесну  заједницу Пискавице, 5 чланова 
3. Мјесну  заједницу Симићи, 5 чланова 
4. Мјесну  заједницу  Грабовица, 5  чланова 
5. Мјесну  заједницу Мишари, 5 чланова 
6. Мјесну  заједницу  Горњи  Залуковик, 5 чланова 
7. Мјесну  заједницу  Бакићи, 5 чланова 
8. Мјесну  заједницу  Градина, 5 чланова 
9. Мјесну  заједницу Цикоте, 5 чланова 
10. Мјесну  заједницу  Доњи Залуковик, 5 чланова 
11.Мјесну  заједницу Шадићи, 5 чланова 
12. Мјесну  заједницу Церска, 5 чланова 
13. Мјесну  заједницу Тишчино врело, 5 чланова 
14. Мјесну  заједницу Топлик, 5 чланова. 
 

II 
Избори из члана 1.Ове Одлуке  одржаће се дана 
16.5.2021. године  у  времену  од 07,00 до 15,00 
часова. 

III 
Избори  за чланове Савјета мјесних заједница  
спровешће се  у складу са одредбама  Изборног  
закона  Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“,број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 
24/12), Законом о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
Законом о равноправности  полова у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 32/10), Упутством  о 
организовању  и провођењу  избора  за чланове 
Савјета  мјесних  заједница („Службени гласник 
Републике Српске“ број 122/12 и 31/13), Статутом 
општине  Власеница  („Службени гласник Општине  
Власеница“, 9/17), Одлуком о мјесним заједницама 
на подручју  општине Власеница („Службени 
гласник Општине  Власеница“,број 10/17) и овом 
Одлуком. 

IV 
Изборе  за  савјете  мјесних  заједница   спровешће  
Општинска   изборна  комисија  општине  
Власеница  и општински  одбори. 
 

V 
Ова Одлука  ступа на снагу даном  доношења, а 
биће  објављена  у „Службеном  гласнику   
Општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-80/21                                                                                           
Датум: 12.04.2021.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                  Горан Ђурић, с.р.                                                         

___________________________________________ 
 
 

 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 134. став (2) 
подтачка 4) Закона о основном  васпитању  и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
чл.5. и 6. Правилника о раду  и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/18) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број  9/17), Скупштина   
општине Власеница, на 2.редовној сједници  
одржаној дана  12.04.2021.године, д о н и ј е л а   
 ј е  
 

О Д Л У К У 
о   избору   члана   Школског  одбора  

 Основне школе „Вук  Караџић“ Власеница 
 
I 

 За  члана  Школског  одбора Основне 
школе  „Вук  Караџић“  Власеница, испред   
јединице  локалне  заједнице,  бира се  Илинка  
Нинић, из   Власенице. 
 

II  
Ову  Одлуку,  путем  Основне  школе „Вук  

Караџић“,  доставити  Министарству  просвјете и 
културе  Републике Српске, на даљи  поступак 
именовања  чланова Школског одбора  Основне 
школе „Вук Караџић“  Власеница. 
 

III 
 Ова  одлука ступа на снагу  осмог  дана од 
дана објављивања  у „Службеном   гласнику  
општине  Власеница“. 

 
Број: 01-022- 81/21                                                                     
Датум: 12.04.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р.                                                                                                                  
___________________________________________  
 
 На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 32. Закона о концесијама („Службени 
гласник  РС“, број:  59/13 и 16/18) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 2.редовној сједници  
одржаној дана  12.04.2021.године, д о н и ј е л а   
 ј е  

 
                    О Д Л У К У 

  о усвајању  Плана кориштења  средстава  
остварених по основу  концесионе  накнаде за  
кориштење  електроенергетских  објеката за 

2021.годину 
 
 

I 
Усваја се План кориштења  средстава остварених 
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по основу  концесионе накнаде за кориштење  
електроенергетских  објеката  на подручју  општине 
Власеница  за  период  1.1.-31.12.2021.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План кориштења  
средстава остварених  по основу концесионе 
накнаде за кориштење  електроенергетских   
објеката за 2021.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 
Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број:01-022-46/21                                  
Датум: 12.04.2021.године    
Власеница                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан Ђурић, с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и 

 
П Л А Н 

кориштења средстава остварених по основу 
концесионе накнаде за кориштење 

електроенергетских објеката за 2021. годину 
 

 
1) Правни основ 
У складу са чланом 32. Закона о концесијама 

(„Службени гласник РС“, број: 59/13 и 16/18) 
привредна друштва која производе електричну 
енергију кориштењем хидроакумулационих 
објеката обавезна су да обрачунавају концесионе 
накнаде за кориштење електроенергетских 
објеката. Обрачуната накнада дијели се између 
буџета Републике и  буџета  јединица локалне 
самоуправе на чијој територији се обавља 
концесиона дјелатност у размјери 5 : 95. 

Јединице локалне самоправе обавезне су да 
средства остварена по наведеном основу користе 
за изградњу и санацију примарних 
инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
топловод, локални путеви и друго) који су у 
функцији привредног развоја и запошљавања, у 
проценту од најмање 30% од укупних средстава 
која се наплате по овом основу, и изградњу нових 
привредних капацитета или проширење постојећих, 
укључујући и стимулативно кредитирање, а у 
складу са Планом који доноси Скупштина општине.  

 
 
 
 

 
2) Износ средстава 

 У Буџету Општине Власеница за 2021. годину 
по основу концесионе накнаде за кориштење 
електроенергетских објеката планирано је 
30.000,00 КМ. 
 

3) Распоред средстава 
 Средства остварена по основу концесионе 
накнаде за кориштење електроенергетских 
објеката биће искориштена на следећи начин: 
 - aсфалтирање и реконструкција улица у   
            граду ......................................9.000,00 КМ, 

- суфинансирање пројеката у области 
пољопривреде .....................21.000,00 КМ. 

 
4) Надзор и контрола 
Контролу утрошка средстава врши 

Министарство финансија, а надзор и координацију 
над спровођењем Плана и намјенским кориштењем 
средстава вршиће Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове и 
Одјељење за финансије општине Власеница. 
___________________________________________ 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 85. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник  РС“, број: 94/19) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 2.редовној сједници  
одржаној дана  12.04.2021.године, д о н и ј е л а   
 ј е  

О Д Л У К У 
о усвајању  Плана кориштења  средстава  

остварених по основу  накнаде за финансирање  
посебних мјера заштите од пожара за 

2021.годину 
 
I 

Усваја се План кориштења  средстава остварених 
по основу  накнаде за финансирање  посебних 
мјера заштите од пожара на подручју  Општине 
Власеница, у периоду 1.1.-31.12.2021.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План кориштења  
средстава остварених  по основу накнаде за  
финансирање  посебних мјера заштите од пожара 
за 2021.годину. 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 
Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику  општине  
Власеница“. 
 
Број: 01-022-47/21                                                                                           
Датум: 12.04.2021.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и 
 

П Л А Н 
кориштења  средстава  остварених  по основу     

накнаде  за финансирање  посебних  мјера  
заштите од  пожара  за 2021.годину 

 
1)  Правни  основ  
У складу  са чланом 85.  Закона о заштити од 
пожара  (“Службени гласник  РС“, број: 94/19) 
привредна  друштва   и друга правна лица која на 
територији  Републике Српске обављају  
дјелатност  и остварују  пословни  приход  дужна су 
да обрачунавају  и уплаћују  накнаду за 
реализацију  посебних мјера заштите од пожара. 
Распоред  прикупљених  средстава  врши 
Министарство  финансија, на следећи начин: 
–40%  на рачун Републичке  управе  цивилне 
заштите, 
–60%  на рачун буџета јединица локалне 
самоуправе, према сједишту  привредног друштва 
и другог правног лица  које  уплаћује  накнаду. 
Јединице  локалне самоуправе  обавезне су да 
средства остварена по наведеном основу  користе 
искључиво  за реализацију  пројеката  техничког 
опремања  ватрогасних  јединица општина или 
градова  и изградњу објеката  које користе 
ватрогасне  јединице за своје активности  и  
чување  ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 
спремишта), као и  за одржавање  возила, 
средстава, опреме и објеката  које користи  
ватрогасна  јединица, те  у друге сврхе које за циљ 
имају  мјере превенције  у области  цивилне  
заштите, а у складу са  Планом  о кориштењу  који 
доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ средстава  
У Буџету  Општине Власеница за 2021.годину по 
основу  накнаде  за финансирање  посебних  мјера  
заштите од  пожара планирано  је 13.500,00 КМ. 
 
3) Распоред  средстава  
Средства  остварена  по  основу накнаде  за 
финансирање  посебних  мјера  заштите од  
пожара  биће  искориштена  на следећи начин: 
–набавка и уградња  система  за  гријање  објекта 
Ватрогасни  дом Власеница ................13.500,00 КМ. 
 
4) Надзор и контрола  
Реализацију  и утрошак средстава прати  
Министарство  унутрашњих послова Републике 
Српске, а надзор и координацију  над спровођењем  
Плана и намјенским  утрошком  средстава  вршиће  
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове  и Одјељење за  финансије 
општине Власеница. 
___________________________________________ 

 
 
 
 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 188. и 195. Закона о водама 
(„Службени гласник  РС“, број: 50/06, 92/09, 121/12 
и 74/17 ) и члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина  општине Власеница, на 
2.редовној сједници  одржаној дана 
12.04.2021.године, д о н и ј е л а   ј е  

 
О Д Л У К У 

о усвајању  Плана кориштења  средстава  
остварених по основу  водних  накнада  

за  2021.годину 
 
I 

Усваја се План кориштења  средстава остварених 
по основу водних  накнада  на подручју  општине 
Власеница, за период  1.1.-31.12.2021.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План кориштења  
средстава остварених  по основу водних  накнада 
за 2021.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 
Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику  општине  
Власеница“. 
 
Број: 01-022-44/21                                                                                           
Датум: 12.04.2021.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 
 
 

На  основу  члана 59. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број:  
9/17), Начелник  општине Власеница, д о н о с и 
 

П Л А Н 
кориштења  средстава  остварених  по основу     

водних  накнада  за 2021.годину 
 

1)  Правни  основ  
У складу  са чланом  188. и 195. Закона о водама  
(„Службени гласник  РС“, број: 50/06, 92/09, 121/12 
и 74/17 ) локалне  заједнице  остварују  приход  по 
основу   посебних  водних  накнада, које  се  
уплаћују  се на рачун  посебних  намјена. 
Јединице локалне самоуправе  обавезне су да 
средства  остварена  по  наведеном основу   
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користе за  финансирање изградње и  одржавања   
водних  објеката  и система, заштиту и управљање 
водама, као и друге послове  у складу са Законом, 
а према  плану који доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ  средстава  
У Буџету  Општине Власеница за 2021.годину 
планирано  је да се по основу   водних  накнада   
остваре  средства  у износу  од  22.000,00 КМ. 
 
3) Распоред  средстава  
Средства  остварена  по  основу  водних  накнада  
биће  искориштена  на следећи начин: 
–Набавка  пумпних   станица................22.000,00 КМ.  
 
4) Надзор и контрола  
Контролу   кориштења средстава  врши  
Министарство  пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а надзор и координацију  над 
спровођењем  Плана и намјенским  кориштењем  
средстава  вршиће  Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове  и 
Одјељење за  финансије општине Власеница. 
___________________________________________ 
 

На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 89. Закона о шумама („Службени 
гласник  РС“, број: 75/08, 29/09 и 60/13 ) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 2.редовној сједници  
одржаној  дана 12.04.2021.године, д о н и ј е л а   ј е  

 
                       О Д Л У К У 

о усвајању  Плана кориштења  средстава  
остварених  по  основу   накнаде  за  
експлоатацију  шума  за 2021.годину 

 
I 

Усваја се План кориштења  средстава остварених 
по  основу   накнаде  за  експлоатацију  шума  у 
власништву  Републике Српске, које се налазе   
 на подручју  општине Власеница, за период  
 1.1.-31.12.2021.године. 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План кориштења  
средстава остварених  по основу накнаде  за  
експлоатацију  шума  за  2021.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 
Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику  општине  
Власеница“. 
 
Број: 01-022-45/21                                                                                           
Датум: 12.04.2021.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На  основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број:  
9/17), Начелник  општине Власеница, д о н о с и 
 

П Л А Н 
кориштења  средстава  остварених  по основу      
накнаде  за  експлоатацију  шума  за 2021.годину 
 
1)  Правни  основ  
У складу  са чланом  89. Закона о шумама 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број 75/08, 
29/09 и 60/13) корисник  шума и шумског земљишта  
у својини  Републике Српске дужан је да 
обрачунава надокнаду  за развој  неразвијених  
дијелова  општине са којих  потичу  продати 
сортименти   и да је уплаћује  у корист  буџета  
јединице локалне самоуправе. 
Јединице локалне самоуправе  обавезне су да 
средства  остварена  по  наведеном основу  
користе за изградњу, реконструкцију  и одржавање  
инфраструктуре  и других  објеката  на руралним  
подручјима  јединице локалне самоуправе са које 
потичу  продати сортименти, а на основу Плана   о 
кориштењу  који  доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ  средстава  
У Буџету  Општине Власеница за 2021.годину по 
основу   накнаде  за кориштење шума  и шумског 
земљишта  планирано   је   370.000,00 КМ. 
 
3) Распоред  средстава  
Средства  остварена  по  основу    накнаде за 
кориштење шума и шумског земљишта  биће  
утрошена  на следећи начин: 
–Одржавање  локалних и некатегорисаних   
путева ....................................................75.000,00 КМ 
–Поправка и одржавање мостова.........30.000,00 КМ 
–Трошкови  зимске службе ..................15.000,00 КМ 
–Асфалтирање   путева: 

 МЗ Грабовица, насеље Кљештани 
.................................................. 37.231,50 КМ, 

 МЗ Грабовица, насеље Јасен 
...................................................31.047,68 КМ, 

 МЗ Грабовица, насеље Тишча 
.................................................. 21.330,26 КМ, 

 МЗ Мишари, насеље Мишари 
...................................................69.098,29 КМ, 

 МЗ Доњи Залуковик, насеље Доњи 
Залуковик ................................ 23.980,47 КМ, 

 МЗ Горњи Залуковик, насеље Славић Поље 
...................................................51.430,25 КМ, 

 МЗ Горњи Залуковик, насеље Оџак 
..................................................15.881,55 КМ. 
 

4) Надзор и контрола  
Сагласност на План кориштења средстава  издаје 
Министарство  пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а надзор и координацију  над 
спровођењем  Плана и намјенским  утрошком 
средстава  вршиће  Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове  и 
Одјељење за  финансије општине Власеница. 
___________________________________________ 



Страна 12  Број 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На  основу  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 2.редовној сједници, одржаној дана 
12.04.2021.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Усваја  се  План пословања ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница за 2021. годину. 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-13/21                                                                       
Датум: 12.04.2021.године                                                   
Власеница                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                            Горан  Ђурић, с.р.       

   

 
На  основу  члана 39.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) и тачке XI став 2.алинеја 
4.Одлуке о оснивању Јавног  комуналног  
предузећа „Власеница“ д.о.о. Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
6/19), Скупштина општине Власеница, на 
2.редовној сједници, одржаној дана 
12.04.2021.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Усваја  се  План пословања ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница за период 2021-2023 
година. 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-14/21                                                                      
Датум: 12.04.2021.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, 36/19) члана 14. 
став 2. Закона о експропријацији („Службени 
гласник Републике Српске“ број 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08, 79/15) и члана 37. став 2. тачка 2. 
Статута Општине Власеница („Службени гласник 
Општине Власеница“ број 9/17), Скупштина 
општине Власеница, на 2.редовној  сједници  
одржаној  дана  12.04.2021.године, донијела је:  
 
  

ЗАКЉУЧАК 
о давању  мишљења за утврђивање општег 

интереса за потребе изградње пута у 
насељеном мјесту Подцрквина,  

Општина Власеница 
 
 
I 

Даје се позитивно мишљење за утврђивање општег 
интереса за  потребе изградње пута у насељеном 
мјесту Подцрквина у Општини Власеница.  
 
 

II 
За потребе изградње пута у насељеном мјесту 
Подцрквина, Општина Власеница неопходно је 
извршити експропријацију  дијелова парцела  новог 
премјера, а које су означене као: 
 
- кч.бр. 1184  уписана у ПЛ број 368 
К.О.Подцрквина у површини од 9,35 m², 
- кч.бр.1185 уписана у ПЛ број 368 К.О.Подцрквина 
у површини од  269,40 m²,  
 (одговарају им дијелови парцела старог премјера, 
које су означене као кч.бр. 2085/313 К.О. Цикоте и 
кч.бр.2085/314 К.О. Цикоте) и  
-кч.бр.1187 уписана у ПЛ број 155 К.О. Подцрквина 
у површини од 31,69 m² (одговарају јој парцеле 
старог премјера означене као кч.бр. 2132/218 и 
кч.бр.2132/217 К.О.Цикоте). 
 
 

 III 
Овај Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ . 
 
 
Број: 01-022-79/21 
Датум: 12.04.2021.године                                                                          
Власеница                              
                                ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                       
                                    ОПШТИНЕ  ВЛАСЕНИЦА       Горан Ђурић 
                                          Горан  Ђурић, с.р. 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

 



Број 5  Страна 13 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На  основу  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), а након разматрања  
Информације  о  реализацији  Програма  
подстицаја и активности  набавке репроматеријала  
за развој пољопривредне производње средствима  
општинског буџета у 2020.години, Скупштина  
општине Власеница, на 2.редовној  сједници,   
одржаној  дана   12.04.2021.године,  д о н и ј е л а   
 ј е  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Усваја  се  Информација о реализацији  
Програма  подстицаја и активности  набавке 
репроматеријала  за развој пољопривредне 
производње средствима општинског буџета у 
2020.години. 

 

 
2.  Овај  закључак  ступа на снагу наредног  

дана  од  дана  објављивања у „Службеном 
гласнику  општине Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-60/21                                                                     
Датум: 12.04.2021.године                                                 
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић, с.р. 
 
___________________________________________ 

 
На  основу  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), а након разматрања  
Програма   мјера  системске превентивне  
дезинфекције и дератизације, Скупштина  општине 
Власеница, на 2 .редовној сједници,  одржаној  
дана  12.04.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Програм   мјера системске  
превентивне  дезинфекције и дератизације. 

 
 

2.  Овај  закључак  ступа на снагу наредног  
дана  од  дана  објављивања у „Службеном 
гласнику  општине Власеница“. 

 
Број: 01-022-69/21 
Датум: 12.04.2021.године  
Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић, с.р. 
___________________________________________ 

 
 

 
На  основу  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), а након разматрања  
Програма   подстицаја и активности набавке 
репроматеријала за развој  пољопривредне 
производње средствима општинског буџета  у 
2021.години, Скупштина  општине Власеница, на 
2.редовној сједници,  одржаној  дана 
12.04.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Усваја  се   Програм  подстицаја и 
активности набавке репроматеријала за развој  
пољопривредне производње средствима 
општинског  буџета  у 2021.години. 

 

 
 

2.  Овај  закључак  ступа на снагу наредног  
дана  од  дана  објављивања у „Службеном 
гласнику  општине Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-70/21                                                                      
Датум:12.04.2021.године                                                 
Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан Ђурић, с.р.                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 14  Број 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
П Р О Г Р А М 

подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне 

производње средствима општинског Буџета у 2021. год. 

 Основна намјера овог програма јесте  унапређење пољопривредне производње у општини Власеница, 

као и остварење других специфичних циљева: 

- оријентација пољопривредних произвођача ка робно-тржишној призводњи, 

- увођење савременијих технологија у пољопривредној призводњи на нашем подручју, 

- охрабривање пољопривредних произвођача за интензивирање производње и повећање постојећих 

капацитета, 

- стварање повољнијих услова за самозапошљавање младих и женских чланова домаћинства 

потпунијим кориштењем властитих пољопривредних ресурса, 

- обезбјеђење повољнијих услова за повратак и опстанак на властитом газдинству у руралним 

подручијима општине итд. 

Средства Буџета општине Власеница за ове намјене 

у 2021. год. су 65.000,00 КМ. 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Предлажемо Начелнику општине да формира комисију која би вршила расподјелу ових средстава 

према предложеним и усвојеним критеријумима и која би перманентно пратила реализацију овог Програма и 

остале проблематике везане за пољопривреду у 2021. години. 

 Предлажемо да се средства Буџета за развој пољопривредне производње у 2021. години планирају за 

следећу намјену: 

1) Средства за директно подстицање инвестиционог улагања у пољопривредну производњу;  

2) Средства за директно подстицање  производње.                                                                                                                                 

                                                                                                             УКУПНО:    65.000,00 КМ           

Након усвајања овог Програма oдјељење за привреде, друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

ће путем јавног позива и јавног обавјештавања информисати пољопривреднике о подстицајним мјерама, као и 

о критеријумима који морају бити испуњени да би се добила општинска подстицајна средства у 2021. години. 

Право на добијање подстицајних средстава у складу са овим Програмом остварују сва физичка и правна лица 

која благовремено поднесу захтјев за подстицај и испуне предвиђене критеријуме. Физичка лица су сви 

грађани, корисници или власници пољопривредног земљишта на подручју општине Власеница. 

Испуњеност критеријума у сваком појединачном случају ће утврђивати Комисија за пољопривреду и 

при томе записнички на терену констатовати  испуњеност критеријума за добијање одређених средстава 

подстицаја. 

У случајевима гдје је записником Комисије утврђено да подносилац захтјева није испунио један или 

више критеријума, тај захтјев се неће разматрати. 

Ако се средства планирана за ове намјене предвиђене Програмом подстицаја не утроше до  

30.11.2021.године, овлашћује се Комисија за пољопривреду да заједно са Начелником Општине одреди 

намјену тих средстава и утроше до краја 2021. године. 

Сваки подносилац захтјева је дужан уз захтјев приложити фотокопију личне карте или пасоша како би 

се идентификовао као становник општине Власеница. 

ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 

                                                                   I – ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

A) Јагодичасто воће 

Постицај за подизање нових и проширивање постојећих засада јагодичастог воћа 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева су: 
- минималну површину за подизање воћњака од 0,1 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима; 
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- мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји одговарајући приступни пут до парцеле; 

- рок за подношење захтјева за добијање овог постицаја је 30.11.2021. године. 

Б ) Јабучасто и коштичаво воће 

Набавка садног материјала за подизање вишегодишњих воћних засада 

(јабуке,крушке, шљиве,трешње) 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака од 0,1 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима и роковима најдаље до 

30.11.2021. године; 

- мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји одговарајући приступни пут до парцеле; 

- обавезно учешће корисника 1,00 КМ (једна конвертибилна марка) по садници; 

- рок за подношење захтјева за добијање овог постицаја је 30.11.2021. год. 

 
Ц) Производња и откуп свјеже малине-премија 
 
Висина подстицаја износи 0,10 КМ по килограму свјеже откупљене малине. 

 
- Право на премију за производњу свјеже откупљене малине имају произвођачи  чија производња се 

налазе на територији општине Власеница, чије је пребивалиште на територији општине Власеница и 
који у току кампање откупа малине произведу и предају свјежу малину једном од регистрованих 
откупљивача. 

- Исплата премија вршиће се на основу обрачуна о количини откупљене свјеже малине коју достављају 
откупљивачи Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове општинске 
управе општине Власеница. 

 Планирана укупна средства за (А+Б+Ц) подстицај су 30.000,00 КМ 

II – СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

А) Набавка приплодних овнова расних пасмина (Сјеничка, Виртембер, Ил де франс, Романовска) 

 Предвиђено је да се до задатог рока пријаве сви заинтересовани пољопривредни произвођачи  уз 

учешће властитих средстава, након чега ће се приступити колективној набавци приплодних грла овнова из 

признатик репро-центара. Овим видом организоване набавке избјећи ће се сви видови манипулисања око 

набавке расних пасмина са провјереним педигреом. 

- Право на подстицај за набавку проплодног овна имају сви пољопривредни произвођачи који се баве 

овчарством, 

- увјерење о редовној здравствено-ветеринарској заштити током узгоја оваца, 

- висина подстицаја износи 20% од уложених средстава, а не може бити већа од 150,00 КМ по 

кориснику. 

- Уколико се на овај позив пријави већи број корисника који испуњавају услове, чиме би се премашио 

лимит средстава предвиђених за ове намјене, поступиће се подјели предвиђених средстава у односу 

на број пријављених корисника. 

- рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име овог подстицаја је 30.06.2021. год. 

 

Б) Подстицај за набавку репроматеријала у сектору пчеларства 

 Право на подстицајна средства за ову намјену имају сви произвођачи пчелињих друштава и меда, а 
који су чланови удружења пчелара Власеница, 
Уз захтјев неопходно је доставити Изјаву о броју пчелињих друштава. 
 Комисија ће након објављеног Јавног позива и достављених захтјева изаћи на лице мјеста и 
констатовати чињенично стање и на основу тога доставити коначну ранг листу и износ подстицаја по кошници. 
 Максимални број на који се може остварити подстицај износи 30 пчелињих друштава, а износ 
средстава по друштву биће накнадно одређен у зависности од расположивих средстава и броја корисника који 
буду поднијели захтјев. 
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Ц) Производња и откуп свјежег крављег млијека-премија 
 
Висина подстицаја износи 0,10 КМ по литру свјежег крављег млијека 

 

 Право на премију за производњу свјежег крављег млијека имају сви произвођачи који производе свјеже 
кравље млијеко и који предају једном од регистрованих откупљивача. 

 Услов за остваривање права јесте да се производња млијека одвија на територији општине Власеница 
и да је пребивалиште произвођача на територији општине Власеница.   

 Исплата премија по овом основу вршиће се тромесјечно (квартално), а на основу списка за исплату 
свјежег крављег млијека мљекара „ПАЂЕНИ“ Билећа, мљекаре „МИЛКОС“ Сарајево и мљекаре „МИ99“ 
Градачац који достављају Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
општине Власеница. 

Планирана укупна средства за (А+Б+Ц) подстицај су 25.000,00 КМ 

III - УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

А) Подстицај за агрохемијску анализу земљишта и фитопатолошку контролу биљних болести 

Комисија за пољопривреду одобрава свим заинтересованим пољопривредним произвођачима за 

производњу воћа:  

- подстицај за агрохемијску  анализу земљишта; 

- анализа биљних узорака јагодичастог воћа на потенционалне биљне болести. 

Б) Стручно усавршавање 

- Подршка посјетама сајмовима из области пољопривреде и руралног развоја; 

- подршка савјетовањима,обукама и едукацијама; 

- подршка информисању, медијским активностима изради стручне литетаруре; 

Планирана укупна средства за овај вид подстицаја (А+Б) подстицаја су 5.000,00 КМ. 

IV -  ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ САЈМА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

А)  Подршка одржавању сајма „ 6. сaјам пољопривреде и привреде Власеница 2021“ који је планиран да 

се одржи 12.октобра 2021. године. 

Планирана укупна средства за подршку организовању сајма су 5.000,00 КМ. 

НАПОМЕНА: 

 Обзиром да су подстицајна средства општинског буџета за 2021. годину, као што се види ограничена, 

њихова расподјела ће се вршити према редоследу уредно примљених и потпуних захтјева и остављених 

рокова, а према горе одређеним намјенама. 

 

 Број: 01-022-70/21                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.04.2021.године                                                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Власеница                                                                                                            Горан Ђурић, с.р.                                                                                     

_____________________________________________________________________________________________ 

 

На основу  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), а након 

разматрања Програма  одржавања и заштите локалних и некатегорисаних  путева  општине Власеница, 

Скупштина  општине Власеница, на 2. редовној сједници  одржаној дана 12.04.2021.године, д о н и ј е л а   ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 1.Усваја се Програм  одржавања и заштите локалних и некатегорисаних  путева  општине Власеница. 
 
 2.Овај  закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у „Службеном  гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-67/21                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                              
Датум: 12.04.2021.године                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Власеница                                                                                                                                    Горан  Ђурић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19), члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/11), члана 16. став 5. и став 6. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 89/13), члана 10. Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“ бр. 10/17), члана 37. став 2. тачка 2. 
Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 9/17), Скупштина општине 
Власеница  је на 2. редовној сједници,  одржаној   дана  12.04.2021.године,  донијела: 
 

П Р О Г Р А М  
одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева општине Власеница за 2021. годину 

 
 

I УВОД 
 
Јавне путеве је током њихове експлоатације, неопходно одржавати и штитити уз поштовање саобраћајне 
сигнализације, особина и стања пута тако да се учесницима у саобраћају омогуће безбједни и ефикасни 
услови саобраћајног тока, а све у циљу очувања изведеног и пројектованог стања пута.  

Одржавање путева може бити редовно и ванредно. Редовно одржавање подразумијева скуп мјера и радњи 
које се имплементирају током сезонских, систематских и специјалистичких прегледа пута, док се обимнији 
радови ванредног одржавања изводе на основу посебно припремљене техничке документације. Поред 
одржавања путева, активности на путној мрежи које дефинише важећа законска регулатива су: изградња, 
реконструкција, радови рехабилитације и заштите јавних путева и објеката на њима, дефинисање обима 
појединих радова, управљање, финансирање, начин и обављање надзора над стањем јавних путева и 
објеката, као и испитивање услова које мора испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних 
путева и објеката. 

На основу посебног акта, одржавање, рехабилитацију и заштиту локалних, некатегорисаних путева и објеката 
на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.  

С тим у вези, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница, предлаже 
предметни Програм, којим се утврђују врста и вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и 
заштити путне мреже општине. 

Структура путне мреже општине Власеница приказана је на графикону који слиједи. 
 

 
Графикон 1. Путна мрежа општине Власеница 

У путној мрежи, доминантно је учешће локалних и некатегорисаних путева, на које се активности Програма и 
односе (Програмом о заједничкој комуналној потрошњи третира се одржавање улица). Укупна дужина 
некатегорисаних путева износи 184,8 km, док је локалних путева 46,3 km. 

Број путних објеката тј. мостова којима управља надлежно Одјељење има укупно 17 и сви су стални. У табели 
испод је приказана њихова дужина. 

 

Табела 1. Дужина мостова чије је одржавање у надлежности општине Власеница 

Дужина мостова Број 

Од 5 m до 10 m  12 

Од 10 m до 30 m   5 

Укупно 17 

 
На дефинисаној путној мрежи и мостовима спроводе се активности које су у Програму рашчлањене на 
одржавање, рехабилитацију и заштиту. 
 

 

 

 



Страна 18  Број 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

II ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
Активности одржавања локалних, некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Власеница, 
дефинисане су на основу Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката 
(„Службени гласник РС“, бр. 6/15) и односе се на редовно и ванредно одржавање. 
 
II.I Редовно одржавање локалних, некатегорисаних путева и мостова 

Радови редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева општине Власеница обухватају:  

 Надзор и преглед путева и објеката 
Надзор и преглед над стањем путева и мостова обавља Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Власеница, у оквиру редовних и ванредних прегледа, о којима се води 
евиденција. Редовни прегледи путева се обављају циклично, у складу са распоредом утврђеним на основу 
усвојених планова. Ванредни прегледи се врше након настанка догађаја као што су природне катастрофе, 
теже саобраћајне незгоде, пожари, екплозије, клизање терена, при одређивању способности јавног пута за 
преузимање прекомјерних или ванредних оптерећења, прије истека гарантног рока након изградње или 
реконструкције пута или по рјешењу надлежног инспектора. 
 

 Одржавање коловоза 
Радови на коловозу подразумијевају чишћење коловоза те поправљање локалних оштећења: крпљењем 
ударних рупа, залијевањем мрежастих пукотина или пресвлачењем коловоза асфалтом у дужини до 300 
метара на читавој или дјелимичној ширини (ако је то рационалније), залијевање појединачних пукотина и 
спојница, храпављење заглађених асфалтних површина или посипање пијеском, санацију колотрага те 
поправке других деформација и оштећења на саобраћајним тракама јавног пута изазваних саобраћајним 
оптерећењем, површинским и подземним водама, дејством мраза и других чинилаца, као и уклањање 
осулинског, расутог и другог материјала и хаварисаних возила. Оштећења коловоза се поправљају 
материјалом од кога је израђена постојећа коловозна конструкција, осим у случају када због неповољних 
временских прилика то није могуће. За поправку оштећених дијелова макадамског коловоза употребљавају се 
туцаник, камена ситеж, шљунак и камена дробина, који морају одговарати техничким прописима и 
стандардима за израду коловозне конструкције.  

Најчешћи начин за санацију оштећеног асфалтног коловоза је машинско опсјецање оштећења на коловозу, 
ископ, утовар и одвоз на депонију ископаног материјала, те полагање асфалтне масе просјечне дебљине 6,0 - 
7,0cm (у збијеном стању) на предходно нанешену битуменску емулзију и ваљање до потребне збијености у 
равнини са постојећим асфалтом. 

Оштећења асфалтне коловозне конструкције није могуће предвидјети, настају зависино од температуре у 
зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења и других фактора, те ће се и радови на 
њиховој санацији вршити на основу праћења стања и извјештаја са терена. 

 Одржавање банкина  
Банкине се одржавају константно, тако да су увијек поравнате и збијене у нивоу коловоза са попречним 
нагибом који омогућава отицање воде са коловоза. Допуњавање банкина врши се истим или сличним 
материјалима од којих су и израђене. 

 Одржавање косина насипа, усјека и засјека 
Одржавање косина усјека, засјека и насипа обавља се у оквиру путног појаса, а обухвата: чишћење падина, 
утврђивање и одстрањивање нестабилног материјала, локалне допуне затрављених површина, локалне 
поправке падина и насипа, бригу и захвате за примјерно одводњавање, одстрањивање материјала иза 
жичаних мрежа те поправке истих. 

 Радови на објектима за одводњавање и пропустима 
У подручју јавног пута, објекти за одводњавање и пропусти одржавају се тако да се обезбиједи прихватање и 
одводњавање површинских и подземних вода те спријечи дотицање воде и наношење наноса с косина и 
прикључака на пут, као и са прилаза на коловоз. Послови одржавања објеката за одводњавање обухватају 
одржавање и чишћење ригола, пропуста, дренажа и отворених јарака те чишћење, поправке или замјене 
појединих дијелова објеката за одводњавање, као и одржавање и чишћење упојних и ревизионих шахтова.  

Отворени земљани јарци одржавају се тако да је нивелета јарка увијек испод нивелете постељице и у нагибу 
који обезбјеђује нормално отицање воде без задржавања.  

Бетонски и камени отворени јарци морају бити чисти, а пукотине и деформације се морају одмах поправити 
ради спречавања продирања воде у труп пута.  

Риголи се одржавају тако да обезбјеђују слободан проток воде.  

Дренаже и дренажни испусти морају бити у стању да могу прихватити и одводити подземне воде. 
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 Редовно одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута 
У складу са техничким упутствима и стандардима управљача пута неопходно је одржавати и хоризонталну и 
вертикалну сигнализацију, која ће обезбједити благовремене, поуздане и исправне информације учесницима у 
саобраћају. 

Оштећене ограде (одбојне, заштитне, жичане, пјешачке итд.) поправљају се најкасније у року од десет дана по 
уоченом оштећењу, а ако су уништене, одмах по сазнању. Ограде и смјероказне стубиће неопходно је 
очистити и исправити, а нарочито послије зимског периода. Колобрани и гранично камење се редовно чисте, 
поправљају и фарбају по потреби.  

 Редовно одржавање путних уређаја, опреме и инсталација 
Расвјета на путевима и путним објектима, одржава се редовно, а уништени дијелови система замјењују се 
одмах. 

 Редовно одржавање вегетације 
На површинама које су саставни дио пута вегетација се коси, орезује и сијече најмање у таквом обиму да је 
обезбијеђен слободни профил пута и прописана прегледност, да су омогућени преглед и приступ до путних 
објеката те да је видљива и доступна саобраћајна сигнализација, саобраћајна опрема и уређаји. Дрвеће поред 
пута које може угрозити безбједност саобраћаја, такође се редовно одржава. Употреба средстава која су 
штетна за околину, а служе за регулисање и сузбијање раста вегетације, није дозвољена. 

 Чишћење пута 
Јавни пут се чисти тако да се одстрани све што може утицати на безбједност саобраћаја, функционалност и 
уређени изглед пута, као и на заштиту околине.  

 Одржавање мостова 
Мостови се одржавају тако да се правовремено утврди и отклони сваки узрок који би могао негативно утицати 
на његову стабилност, функционалност, трајност и безбједност саобраћаја. 

Под радовима одржавања мостова подразумијева се чишћење: 

 саобраћајних површина и саобраћајне опреме на објекту, 

 простора непосредно око објекта, 

 лежишта, дилатација, кегли и других доступних дијелова мостова,  

 објеката за одводњавање и 

 наплавина, наноса и другог материјала који може угрозити објекат или саобраћај. 

Поред чишћења, одржавање мостова обухвата и: 

 мање поправке оштећених саобраћајних површина (крпљење ударних рупа, залијевање пукотина, 

глодање неравнина), 

 мање поправке појединачних мањих оштећења дијелова конструкције путног објекта (крпљење 

вијенаца, кегли, попуњавање спојница, санација прслина и пукотина, поправак заштитног бетонског 

слоја изнад арматуре и сл.), 

 антикорозивна заштита, 

 фарбање бетонских површина одговарајућом бојом, 

 поправке хидроизолације и одводњавања и 

 поправке подлоканих стубова, упорњака и крила. 

 

 Зимско одржавање 

Зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне 
године, а зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза, тај период може почети и раније, 
односно завршити касније. 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се: 

 спречавање стварања поледице на коловозу превентивним посипањем посипним материјалом, 

 чишћење снијега и леда са коловоза, путева, путних објеката и саобраћајне сигнализације, 

 обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима, 

 постављање привремене зимске саобраћајне сигнализације, 

 благовремено и потпуно обавјештавање корисника јавних путева о стању и проходности на путевима, 

 уклањање хаварисаних возила и возила која онемогућавају чишћење пута, 

 изградња и постављање вјештачких објеката за одбрану од сметова и усова. 
 

II.II Ванредно одржавање локалних, некатегорисаних путева и мостова 

Ванредно одржавање подразумијева захтјевније и обимније радове одржавања јавних путева које излази из 
оквира плана редовног одржавања, а чији је основни циљ дуготрајније уређење и побољшање појединих 
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дијелова јавног пута без битне измјене њених техничких елемената, стабилности и трајности пута и путних 
објеката и повећања безбједности саобраћаја. 

Под радовима ванредног одржавања локалних, некатегорисаних путева и мостова општине Власеница, 
подразумијевају се санације свих елемената као и код редовног одржавања, док се једина разлика огледа у 
постојању техничке документације.  

III РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

Рехабилитација је грађевинско одржавање путева и мостова и спроводи се у три нивоа: 

1. пресвлачење (ојачање) коловозне конструкције, 

2. обнова коловозне конструкције за захтијевану носивост и 

3. обнова пута (горњи и доњи строј) у границама путног земљишта. 

Активности на рехабилитацији односе се на путне правце и дионице на којима не постоји недостатак 
капацитета, тако да је промјена геометријских елемената минимална, а све активности се одвијају у оквиру 
путног земљишта, без накнадне или нове експропријације. Радови се изводе искључиво на основу посебно 
припремљене техничке документације, која се ради на основу анализе постојећег стања и утврђених 
недостатака.  

IV ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
Послови заштите локалних и некатегорисаних путева и мостова општине Власеница, обухватају: заштиту 
трупа пута од оштећења, од прекорачења укупне масе и осовинског оптерећења, од бесправне градње 
објеката у путном појасу, обезбјеђење прегледности на раскрсницама и кривинама, регулисање постављања 
рекламних табли и натписа.  

При заштити путева, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница 
сарађује са инспекцијским органима и ПС Власеница. 

Поред претходно описаних врста радова који се спроводе при одржавању, рехабилитацији и заштити 
локалних, некатегорисаних путева и мостова, предметни Програм дефинише и вриједност извођења радова, 
по путним правцима. 
 
V ВРИЈЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ОДРЖАВАЊА, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ, 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И МОСТОВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити локалних путева општине Власеница, 
приказан је у табели која слиједи. 

Табела 2. Вриједност извођења радова на локалним путевима општине Власеница 

Ознака Локални пут Трошкови (КМ) 

А1 
Власеница - О.Главица - Ц.Ријека (11,1km) 

О.Главица – Рудишта (3,2km) 
8.000,00 

А2 Драгасевац - Симићи – Секулићи (4,4km) 5.000,00 

А3 
Власеница - Градина - Д. Залуковик – Пајићи (11,1km) 
Табана - Лазићи - Ђокићи - Друшче – Табана (5,7km) 

6.000,00 

А4 Драгасевац - Мишари – Гарићи – Јевтићи (10,8km) 6.000,00 

УКУПНО     25.000,00 

 

Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити некатегорисаних путева општине 
Власеница, приказан је у табели 3. 

Табела 3. Вриједност извођења радова на некатегорисаним путевима општине Власеница 

Ознака Мјесна заједница Некатегорисани пут 
Трошкови 

(КМ) 

Б1 Симићи Драгасевац - Депонија 1.000,00 

Б2 Цикоте 
Подцрквина 1.500,00 

Цикотска Ријека - Пешевина - Ђокићи 2.500,00 

Б3 Шадићи Цикотска Ријека - Гај - Гробић 2.500,00 

Б4 Церска Основна школа - Гобеље 2.000,00 

Б5 Д. Залуковик 
Д.Залуковик - Тикварићи 4.000,00 

Којчевина 2.500,00 

Б6 Бакићи Спасовница - Брда 4.000,00 

Б7 Г. Залуковик Славнић поље - Ђурићи 3.000,00 



Број 5  Страна 21 

Службени гласник општине Власеница 

 

Ђурићи - Лошићи 3.000,00 

Б8 Мишари Гарићи - Гаџуни 1.500,00 

Б9 Тишчино Врело 
М19.1 - Цвијетањ 1.000,00 

Драгасевац - Рача 2.500,00 

Б10 Грабовица 

Грабовица - Ђурићи 1.500,00 

Кљештани - Јовичићи 1.500,00 

Луке - Доле 3.000,00 

Б11 Градина 
Градина - Бегићи    750,00 

Градина - Храстовац    750,00 

Б12 Власеница Сушица - Пумпна станица 1.500,00 

УКУПНО   40.000,00 

 

Вриједност извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити мостова на локалним и 
некатегорисаним путевима општине Власеница, вриједност зимског одржавања као и путарске службе 
приказани су у табели испод.  

Табела 4. Вриједност извођења осталих радова на локалним, некатегорисаним путевима и мостовима 
општине Власеница 

Ознака Активности 
Трошкови 

(КМ) 

В Активности на мостовима    8.000,00 

Г Зимско одржавање 15.000,00 

Д Путарска служба    2.000,00 

УКУПНО 25.000,00 

 

Рекапитулација трошкова добија се сабирањем укупних вриједности из табела 2, 3 и 4. На основу тога, 
вриједност свих трошкова одржавања, рехабилитације и заштите локалних, некатегорисаних путева и мостова 
општине Власеница износи 90.000,00КМ. 

                                                                                                                                                                                                                             
Број: 01-022-67/21                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 12.04.2021.године                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Власеница                                                                                                                         Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На  основу  члана 18. став (1)  и 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 

 
О Д Л У КУ 

о покретању  поступка јавне набавке 
 

I 
Овом  одлуком  покреће се поступак јавне набавке робе  чији је предмет  набавка садница воћа за  потребе  
пољопривредних  произвођача на подручју  општине Власеница. 
  

II 
Очекивана и процијењена  вриједност предмета набавке  из тачке I ове одлуке  износи 30.000,00 КМ без  
пореза на додату  вриједност. 
 

III 
Новчана  средства  за реализацију  су обезбијеђена  у буџету  општине  за 2021.годину у  оквиру ставке  
415219 –Суфинансирање  пројеката у области  пољопривреде. 
 

IV 
За реализацију  поступка набавке за додјелу  уговора  примјенити  ће се  конкурентски  захтјев за доставу  
понуда  у складу са чланом 88. Закона о јавним  набавкама Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: Закон). 
Уговор  се додјељује  на основу  критерија  најниже цијене. 
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). 
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V 

Спецификација  предмета  набавке  је утврђена  од стране овлаштених  лица  у складу са  важећим  законским  
и подзаконским   актима  за такву  врсту   робе. 
 

 
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: 02/3-404-10/21 
Датум: 16.март  2021.годинa 
Власеница                                                                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Мирослав Краљевић, с.р. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 18. 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) и Одлуке о изузећу од примјене Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине бр. 02/3-
404-7/21 од 8.2.2021. године, начелник општине 
Власеница донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о изузећу од примјене Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине за набавку 
услуга одржавања јавних површина на подручју 

општине Власеница за 2021. годину 
 
 

I 
На основу Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Власеница“ д.о.о. Власеница бр. 01-
022-117/19 од 4.11.2019. године („Службени 
гласник општине Власеница“, бр. 6/19), комуналном 
предузећу је повјерено обављање комуналних 
послова што представља основ у складу са чланом 
10. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине за изузеће од примјене 
одредби Закона. 

 
II 

Предмет ове набавке чини услуга одржавања 
јавних површина на подручју општине Власеница 
за 2021. годину, у складу са пословима 
дефинисаним Програмом заједничке комуналне 
потрошње за 2021. годину бр. 01-022-18/21 од  
11.2.2021. године („Службени гласник општине 
Власеница“, бр. 2/21). 
 

III 
Очекивана и процијењена максимална вриједност 
предмета набавке из тачке II ове одлуке износи 
32.000,00 КМ без пореза на додату вриједност. 
 

IV  
Новчана средства за финансирање предмета 
набавке су обезбјеђена у буџету општине  

Власеница позиција 412813 – трошкови одржавања 
чистоће. 

V 
Евалуацију понуде комуналног предузећа и 
припрему приједлога споразума ће извршити 
службеник за јавне набавке. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
      
Број: 02/3-404-12/21                                                                    
Датум: 2. април 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 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  пројекта 
„Јачање  улоге мјесних заједница у Босни и 
Херцеговини“,  број: 02/2-014-355/20 од 
07.12.2020.године (“Службени  гласник општине 
Власеница“, број 13/20), мијења се тачка 1, став 1. 
подтачка 1. тако да сада гласи: 

1. “Жељко  Дамљановић, координатор“. 
 

II 
У осталом дијелу Одлука о  именовању  
Координатора  и чланова  Оперативног тима у 
имплементацији  пројекта „Јачање  улоге мјесних 
заједница у Босни и Херцеговини“ (Службени  
гласник општине Власеница број 13/20) остаје  
неизмијењена. 
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III 

Ова  Одлука  ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 02/2-014-213/21 
Датум: 13.04.2021.године        
                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав  Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 

 
На  основу  члана  25. Закона о социјалној  

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и члана 7. и 8.  
Правилника о утврђивању  способности лица у 
поступку остваривања  права из социјалне заштите 
и утврђивању  функционалног  стања  корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
116/12, 111/13 и 9/17) и члана 66.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број 9/17), Начелник  општине 
Власеница  доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  првостепене  стручне комисије за 
утврђивање  способности лица  у поступку  
остваривања  права из социјалне заштите и 

утврђивању  функционалног  стања корисника 
 
I 

У  Првостепену   стручну  комисију  за  утврђивање 
способности лица  у поступку  остваривања  права 
из социјалне заштите и утврђивању  
функционалног  стања корисника ( у даљем тексту: 
Комисија), за подручје  општине Власеница, 
именују се: 
 
За сталне чланове  Комисије: 

1. Илинка  Нинић, дипломирани психолог- 
предсједник  комисије 

2. Крстић др. Гордана, специјалиста  
породичне медицине – члан 

3. Бојана  Орашанин, дипломирани  
дефектолог 
 

За повремене  чланове Комисије: 
1. др. Данијела  Данојловић, спец.физијатрије 
2. др. Бранка  Ковачевић, неуропсихијатар 
3. др.Маја Ђоројевић, психијатар 
4. др.Светозар Срдић, мр сци.мед. 
      др.кардиолог и интерниста 

 
II 

Радом  стручне  Комисије  руководи  предсједник  
Комисије. Првостепена  стручна Комисија даје  
налаз  и мишљење  на  сједници  само ако ради у 
пуном саставу. 
Задатак  Комисије  је да, у складу  са Правилником  
о утврђивању  способности лица  у поступку  
остваривања  права из социјалне заштите  и 
утврђивању  функционалног  стања корисника (  у 
даљем тексту: Правилник), донесе налаз и 
мишљење  о способности  и функционалном   
стању  лица. 
 

 
III 

Послове  координације  комисије  у   које спадају: 
административни  послови, стручни  послови  и 
послови  координације између  чланова  стручне  
комисије  и лица у поступку  процјене  способности  
и утврђивања   функционалног  стања, обавља  
координатор  Комисије, у складу са  Правилником. 
За  координатора Комисије  именује се  Рајић 
Свјетлана, дипл.социјални  радник, запослена у ЈУ 
Центар за социјални рад Власеница. 
 

IV 
Сваки  члан стручне  Комисије је дужан, приликом  
утврђивања  способности лица  у поступку  
остваривања  права из социјалне заштите  и 
утврђивања  функционалног  стања  корисника, да 
се придржава  прописа  из своје  области  као и 
стандарда  и правила своје струке, важећих  
законских  и  подзаконских  прописа, којима се 
регулише  предметна  област. 
 

V 
Координатор   првостепене стручне Комисије, по 
пријему  захтјева  или по покренутом  поступку  по 
службеној дужности  од стране  Центра, прикупља  
и предсједнику  Комисије  доставља  медицинску, 
психолошку, дефектолошку, педагошку, социјалну и 
другу  документацију, која је неопходна  за вођење   
поступка  у сврху  процјене  способности   лица  у 
поступку остваривања  права из социјалне  
заштите  и процјене  функционалног  стања 
корисника. 
 

VI 
Сваки  члан првостепене Комисије  непосредно  
врши  опсервацију  и процјену  способности  лица у 
поступку  остваривања  права из социјалне 
заштите  и процјену функционалног  стања  
корисника, у оквиру  свог домена рада, а свој  
налаз и мишљење  доставља  предсједнику  
првостепене  Комисије, на прописаном  обрасцу. 
У складу  са усаглашеним ставом  свих чланова,  
предсједник  Комисије на прописаном  обрасцу  
саставља  заједнички  налаз и мишљење   и исти  
доставља  Центру  за  социјални рад и лицу  за које 
се врши  процјена. 
 

VII 
Средства  за  покривање  трошкова  рада  сталних  
чланова  сносиће  подносилац  захтјева. Висина  
нето  накнаде  за предсједника  Комисије  утврђује 
се у износу  од 13,00 КМ, а за сталне  чланове  
комисије  у износу  од 12,00 КМ,  по лицу за које се 
врши  процјена. Средства  за покривање  трошкова 
рада повремених  чланова  Комисије  сносиће  ЈУ 
Центар  за социјални рад Власеница. Нето  
накнада  повременим  члановима  комисије  износи 
50,00 КМ по  лицу  за које се врши процјена. 
 

VIII 
Поступак  ревизије  корисника права  социјалне  
заштите  по службеној  дужности  Комисија  ће 
проводити без  накнаде. 
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IX 

ЈУ Центар  за социјални рад  Власеница  има 
дужност  да Комисији  обезбједи  административне, 
техничке  и материјалне  услове  за  рад као и 
простор за рад. 
Комисија  о свом раду  обавјештава  Општину  
Власеница  и Министарство  здравља  и социјалне  
заштите  Републике Српске једном  годишње. 
Комисија  се  именује  на период  од четири године. 
 

X 
Овим Рјешењем  ставља  се ван снаге  Рјешење  о  
именовању  првостепене  стручне  комисије  за 
процјену  потреба и  усмјеравање  лица  са 
сметњама,број:02-014-257/19 од 20.04.2019.године. 

 
XI 

Ово  рјешење  ступа на снагу  даном  доношења, а 
биће објављено  у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-130/21 
Датум: 03.03.2021.године 
                                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
 
Број: 02-014-183/21 
Датум: 05.04.2021.године  
 
 На  основу  члана  79. Закона о 
службеницима и намјештеницима  у органима  
јединице  локалне самоуправе („Службени  гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и члана 20. 
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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  комисије 

 
I 

Начелник  општине  именује  Конкурсну  комисију у 
следећем  саставу: 
 
1.Славиша  Паунић, предсједник  комисије 
2.Ивана  Мајсторовић, члан 
3.Љубинка  Продановић, члан  
4.Јелена Пепић, члан 
5.Снежана Вуковић, члан. 

 
II 

Конкурсна  комисија  из претходне  тачке 
проводиће  поступак  пријема  службеника  по  
Јавном  конкурсу, број: 02-014-142/21 од 
05.03.2021.године у складу са  одредбама  Закона 
о службеницима и намјешетницима  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.  
___________________________________________ 
 
Број:02-014-183/21  
Датум:13.04.2021.године  
 

На основу  члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) члана 97.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), и тачке 4.Јавног  позиа 
Министарства  рада и борачко  инвалидске заштите 
за подношење  захтјева за новчану помоћ 
социјално угроженим  незапосленим  борцима 
Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске 
од прве до пете категорије, млађим од 60 година 
број: 16-03/2.1-56-266/21, од 30.03.2021.године, 
Начелник  општине  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Комисије 

 
I 

Начелник  општине именује Комисију  у следећем  
саставу: 
 
1.Бунијевац Павле – предсједник, (представник  
органа за послове Биз) 
2. Симанић Миле, члан, (представник ОБО) 
3.Ђурић Јефто, члан, (представник удружења  
„Ветерани  Републике Српске“). 
 

II 
Задатак  Комисије  је: 
–да  након разматрања  захтјева  и  достављене  
документације, у року од 30 дана  од дана пријема 
захтјева, утврди листу  подносилаца  захтјева који 
испуњавају  услове  за добијање  новчане помоћи и  
листу  подносилаца захтјева  чији су захтјеви  
непотпуни, неблаговремени  или неосновани и  
–листу објави  на огласној  табли  и  Web 
страници  општине.  
 

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 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   
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болести („Службени  гласник Републике Српске“, 
број  90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе 
Републике Српске о обавезном провођењу мјера  
на појаву болести изазване  новим вирусом корона 
COVID – 19 у Републици Српској  број:77-1/21 од 
02.04.2021.године, Закључка о измјенама и 
допунама Закључка о спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској  
број:78-1/21 од 04.04.2021.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 
 
 

 У циљу  провођења  мјера  за спречавање и  
сузбијање  заразне  болести изазване  корона  
вирусом (Covid–19), на територији општине 
Власеница, те заштите и  спасавања  
становништва, од 05.04.2021. до  08.04.2021.године   
налажу се сљедеће мјере: 
 
1. У периоду  од 05.04.2021. до 08.04.2021.године 
ограничава се  рад 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 и др.) на начин да се у 
периоду од 06:00 до 22:00  часова дозвољава 
вршење  услуге доставе хране и пића, шалтерска 
продаја  хране и пића те послуживање хране и 
пића у вањском дијелу угоститељског објекта, 
односно у простору за услуживање на отвореном 
(љетна башта, тераса, врт) уз услов  да је простор 
отворен са најмање три стране, без обзира да ли је 
поменути  простор наткривен, уз  строго 
поштовање   упутстава ЈЗУ „Институт  за  јавно 
здравство Републике Српске“. 
 
2. У периоду  од 05.04.2021. до 08.04.2021.године 
угоститељи  који послују  у угоститељском  објекту 
за смјештај, услуге смјештаја  могу пружати без  
временског ограничења, а услуге  исхране и пића 
само гостима који пружају  услуге смјештаја  у 
периоду  од 06:00 до 22:00 часа,док гостима који  
нису корисници  услуге смјештаја  могу пружати  
остале услуге у складу са  тачком 1.ове Наредбе. 
 
3.У периоду  од 05.04.2021.године обуставља  се  
васпитно – образовни рад  у просторијама  
основних и средњих школа  и универзитета уз 
организовање   наставе на даљину коришћењем  
средстава  електронске  комуникације. 
 
4.Од 06.04.2021.године  наставиће се  одвијање  
васпитно – образовног  рада у  просторијама  
основних школа за ученике од првог до петог  
разреда  основних  шлола у скалду са Закључком  

 
Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2184/20 
од 17.08.2020.године и  Планом  организовања   
рада основних  и средњих  школа и ђачких  домова 
у  школској  2020/2021.Године за вријеме  трајања  
пандемије  вируса корона (SARS-CoV-2)  од 
24.08.2020.године. 
 
5.Од 06.04.2021.године наставиће се редовно 
организовање  проширеног  програма  (продужени 
боравак и јутарње  чување). 
 
6. 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. 
 
7.  О извршењу задатака  из  ове Наредбе  органи  
из тачке  6. свакодневно  ће извјештавати 
 команданта  Општинског штаба  за ванредне 
ситуације. 
 
8. Непоштовање мјера  забране 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). 
 
9. Мјере  о обавезном  провођењу  мјера  на појаву  
болести  изазване  новим вирусом корона COVID -
19  донијете у претходној  наредби  остају  
непромијењене. 
 
10.Ступањем на снагу  ове Наредбе  престаје да 
важи  Наредба о регулисању  рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-3  од  
29.03.2021.године. 
 
11. Ова Наредба  ступа на снагу одмах, и биће 
објављена у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-132/21-4 
Датум: 05.04.2021.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 провођењу мјера  
на појаву болести изазване  новим вирусом корона 
COVID – 19 у Републици Српској  број:79-1/21 од  
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06.04.2021.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, од 08.04.2021. до  15.04.2021.године  
забрањују се: 
1) сва јавна   окупљања  у групама  већим  од 30 
особа,  
2) сва приватна  окупљања  у групама већим од 10 
лица (прослава крсних слава, рођендана и друга 
приватна  окупљања у затвореном простору), 
3) организација и извођење  музике уживо у 
угоститељским  објектима  за смјештај, исхрану  и 
пиће на отвореном и у затвореном простору, 
4) активности унутар установа  културе  које 
подразумијевају  истовремено  присуство  више 
лица у истом  простору (позоришта, биоскопи, 
музеји, галерије). 
 
2. У периоду  од 08.04.2021. до 15.04.2021.године 
ограничава се  радно вријеме  угоститељским 
објектима за исхрану  и пиће укључујући  објекте  
који послују  самостално  или у оквиру  других  
објеката  у којима с обавља  привредна  дјелатност 
( бензинске пумпне станице и др.) од 06:00 до 22:00  
часова, строго  поштујући  упутстава ЈЗУ „Институт  
за  јавно здравство Републике Српске“. 
 
3. У периоду  од 08.04.2021. године  обуставља  се  
васпитно – образовни рад  у просторијама  
основних школа за ученике  од шестог до деветог 
разреда, као и за ученике средњих  школа, 
универзитета и установа за образовање одраслих у 
Републици Српској уз организовање   наставе на 
даљину  коришћењем  средстава  електронске 
комуникације. 
 
4.У периоду  од 08.04.2021.године  школе страних 
језика и удружења  грађана која пружају  
неформалне  обуке за  дјецу  и ученике, као и ауто 
школе  дужне су  да наставу  и активности  које 
захтијевају  рад са више људи у групи ( предавања, 
обуке прве помоћи и сл.) организују  на даљину 
коришћењем  средстава  електронске 
комуникације. 
 
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.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. 
 
7. Изузетно од  тачке 7. обавезе ношења  заштитне  
маске  су изузета: 
 
1) дјеца  млађа од 7 година живота, 
2) лица са посебним потребама  која не могу  
скинути    маску без   помоћи других, 
3) лица  која  обављају  физичку  спортску  и 
рекреативну  активност  у оквиру  спортских  
објеката. 
 
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) обезбиједити једно или  више лица   за 
спровођење   епидемиолошких  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 6. ове  наредбе са  
посебном  пажњом на ограничење  броја лица у 
објекту  у зависности  од површине  укупног  
простора  објекта. 
 
10. 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. 
 
11. Од 08.04.2021. до 15.04.2021.године забрањују 
се  организоване   рекреативне активности, 
тренажни  процеси и такмичарске  активности  
спортских  организација и  спортиста свих узраста 
осим  професионалних  спортских  активности  
укључујући и тренажни  процес истих, али без  
присуства  публике, родитеља и других лица која 
нису  акредитована  од стране  организатора. 
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12. Од  08.04.2021. до 15.04.2021.године забрањуе 
се продаја алкохолних пића свим привредним 
субјектима  у периоду од 22:00 до 06:00 часова. 
 
13. Од  08.04.2021. до 15.04.2021.године у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова драгстори  могу радити  
искључиво  путем шалтерске  продаје. 
 
14. 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.  
 
15. Од  08.04.2021. до 15.04.2021.године у 
аутобусима  којима се обавља  превоз  лица у 
друмском  саобраћају број лица  која се превозе  не 
може бити  већи  од  броја  регистрованих  мјеста 
за сједење. 
 
16. 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. 
 
17. Субјекти  који обављају  регистровану  
дјелатност  дужни су  да услове  за обављање  
дјелатности   прилагоде  на мјерама  прописаним  
од стране ЈЗУ „Института  за јавно здравство  
Републике Српске“ за спречавање  појаве и  
ширења  COVID-19  болести  на радном мјесту. 
 
18. Субјекти  који обављају  регистровану  
дјелатност  могу самостално вршити дезинфекцију  
пословних  простора  у складу са  упутством ЈЗУ 
„Институт   за јавно здравство Републике Српске“. 
 
19. Општинска  управа, јавна предузећа и установе  
организоваће  свој  рад  са грађанима  на сљедећи 
начин: 
–на улазу  у све службене  просторије  органа  
ограничити  број  особа  које истовремено  могу  да 
уђу  и бораве  у просторијама  органа, 
–одржавати  растојање   између грађана  у 
затвореним просторима  од најмање два метра, уз 
предузимање  мјера  дезинфекције и појачане 
хигијене и  
-омогућити рад  шалтер сале и матичне службе  уз 
обезбјеђење  физичке  провидне баријере  на 
радном мјесту  која пружа довољну заштиту  
запосленом и кориснику. 
 
20. Правни субјекти, републички органи  управе,  
органи јединице локалне самоуправе  и остали 
субјекти који  врше јавна овлашћења,као и 
васпитно– образовне  установе требају   
 

 
организовати  рад од куће за раднике  за послове  
за које је то могуће. 
 
21.  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. 
                                                                                                    
22.  О извршењу задатака  из  ове Наредбе  органи  
из тачке 21. свакодневно  ће извјештавати  
команданта  Општинског штаба  за ванредне 
ситуације. 
 
23. Непоштовање мјера  забране из обе 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). 
 
24. 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.  
 
25. Ова наредба  ступа на снагу 08.04.2021.године 
и биће објављена у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
 26. Ступањем на снагу  ове наредбе  престаје да 
важи  Наредба о регулисању  рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-4  од  
05.04.2021.године. 
 
Број: 02-014-132/21-5 
Датум: 07.04.2021.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 провођењу мјера  
на појаву болести изазване  новим вирусом корона 
COVID – 19 у Републици Српској  број: 80-1/21 од  
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09.04.2021.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, од 12.04.2021. до  19.04.2021.године  
забрањују се: 
 
1) сва јавна   окупљања  у групама  већим  од 30 
особа,  
2) сва приватна  окупљања  у групама већим од 10 
лица (прослава крсних слава, рођендана и друга 
приватна  окупљања у затвореном простору), 
3) организација и извођење  музике уживо у 
угоститељским  објектима  за смјештај, исхрану  и 
пиће на отвореном и у затвореном простору, 
4) активности унутар установа  културе  које 
подразумијевају  истовремено  присуство  више 
лица у истом  простору (позоришта, биоскопи, 
музеји, галерије). 
 
2. У периоду  од 12.04.2021. до 19.04.2021.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 и др.) од 
06:00 до 22:00  часова, строго  поштујући  
упутстава ЈЗУ „Институт  за  јавно здравство 
Републике Српске“. 
 
3. У периоду  од 12.04.2021. до 19.04.2021.године 
ограничава се радно вријеме  од 06:00 до 22:00 
часова, приређивачима игара на срећу 
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и 
др.) строго поштујући  упутстава ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство  Републике Српске“. 
 
4.Од 12.04.2021.године  наставиће се одвијање 
васпитно – образовног рада (настава) проширеног 
програма,  свих спортских и других активности 
школске дјеце и омладине у просторијама основних 
школа Републике Српске број 04/1-012-2-2184/20 
од 17.08.2020.године и Планом  организовања  
рада основних и средњих школа и ђачких домова у 
школској 2020/2021.године, док ће се настава у 
средњим  школама и високошколским установама  
наставити   организовати   на даљину  коришћењем  
средстава  електронске комуникације. 
 
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.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. 
 
7. Изузетно од  тачке 5. обавезе ношења  заштитне  
маске  су изузета: 
1) дјеца  млађа од 7 година живота, 
2) лица са посебним потребама  која не могу  
скинути    маску без   помоћи других, 
3) лица  која  обављају  физичку  спортску  и 
рекреативну  активност  у оквиру  спортских  
објеката. 
 
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) обезбједити једно или  више лица   за 
спровођење   епидемиолошких  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. 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. 
 
11. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године 
дозвољавају се организоване   рекреативне и 
тренажне активности спортских  организација и  
спортиста у групама до 30 лица као и 
професионалне такмичарске активности спортских  
организација и  спортиста без  присуства  публике, 
родитеља и других лица која нису  акредитована  
од стране  организатора. 
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12. Од  12.04.2021. до 19.04.2021.године забрањује 
се продаја алкохолних пића свим привредним 
субјектима  у периоду од 22:00 до 06:00 часова. 
 
13. Од  12.04.2021. до 19.04.2021.године у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова драгстори  могу радити  
искључиво  путем шалтерске  продаје. 
 
14. 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.  
 
15. Од  12.04.2021. до 19.04.2021.године у 
аутобусима  којима се обавља  превоз  лица у 
друмском  саобраћају број лица  која се превозе  не  
може бити  већи  од  броја  регистрованих  мјеста 
за сједење, док се у аутобусима у којима се  
обавља превоз лица у градском и приградском  
саобраћају  попуњеност  аутобуса  не може бити 
већа од  50%  од капацитета аутобуса (мјеста за 
стајање и мјеста за сједење). 
 
16. 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. 
 
17. 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 становништва од заразне болести, а све 
ради спречавања  појаве и  ширења  COVID-19  
болести  на радном мјесту. 
 
18. Због погоршане епидемиолошке ситуације 
субјекти  који обављају  регистровану  дјелатност  
дужни су извршити ванредну дезинфекцију  
пословних  простора  од стране овлаштеног 
извођача, а потом наставити вршење дизинфекције 
у властитом извођењу у складу са  упутством ЈЗУ 
„Институт   за јавно здравство Републике Српске“. 
 
19. Општинска  управа, јавна предузећа и установе  
организоваће  свој  рад  са грађанима  на сљедећи 
начин: 
–на улазу  у све службене  просторије  органа  
ограничити  број  особа  које истовремено  могу  да 
уђу  и бораве  у просторијама  органа, 
–одржавати  растојање   између грађана  у 
затвореним просторима  од најмање два метра, уз  
 
 

 
предузимање  мјера  дезинфекције и појачане 
хигијене и  
-омогућити рад  шалтер сале и матичне службе  уз 
обезбјеђење  физичке  провидне баријере  на 
радном мјесту  која пружа довољну заштиту  
запосленом и кориснику. 
 
20. Правни субјекти, републички органи  управе,  
органи јединице локалне самоуправе  и остали 
субјекти који  врше јавна овлашћења,као и 
васпитно– образовне  установе требају  
организовати  рад од куће за раднике  за послове  
за које је то могуће. 
 
21.  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. 
                                                                                                    
22.  О извршењу задатака  из  ове Наредбе  органи  
из тачке 21. свакодневно  ће извјештавати  
команданта  Општинског штаба  за ванредне 
ситуације. 
 
23. 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). 
 
24. 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.  
 
25. Ова наредба  ступа на снагу 12.04.2021.године 
и биће објављена у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
 26. Ступањем на снагу  ове наредбе  престаје да 
важи  Наредба о регулисању  рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-5  од  
07.04.2021.године. 
 
Број: 02-014-132/21-6 
Датум: 12.04.2021.године 
                                          КОМАНДАНТ  ШТАБА 
                                        Мирослав  Краљевић, с.р. 
 
___________________________________________ 
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