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Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 43/07), члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 97. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17), чланова 117. и 
118. Одлуке о комуналном реду на подручју 
општине Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број: 3/15), Закључка о спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици 
Српској број: 83-1/21 од 23.04.2021. године и 
Закључка о измјени Закључка о спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској 
број: 84-1/21 од 26.04.2021. године, Начелник 
општине Власеница, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У  
о радном времену за вријеме празника  

 
 

Члан 1. 
За вријеме републичких празника, у дане 01. мај, 
02. мај, 03. мај и 09. мај, ради задовољења 
неопходних потреба грађана, одређује се радно 
вријеме занатско-предузетничких и трговинских 
објеката, како слиједи: 
 

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

 02.05.2021. године – нерадни дан, 

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

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

 
Члан 2. 

Угоститељски објекти у дане 01. мај, 02. мај, 03. мај 
и 09. мај могу радити у времену од 06,00 до 22,00 
часова уз поштовање свих прописаних 
епидемиолошких мјера прописаних од стране 
Штаба за ванредне ситуације. 
 

Члан 3. 
У суботу 01. маја, недјељу 02. маја, понедељак 03. 
маја и недјељу 09. маја 2021. године, ради 
задовољења неопходних потреба грађана за 

комуналним, здравственим и другим услугама, 
дужни су да раде:  
 

1. Дом здравља у времену од 00,00 до 24,00 
часа са организованом хитном службом, 

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

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

4. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и 
Ветеринарска станица Власеница 
(дежурство или приправност) - видљиво 
истакнуто на објекту, 

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

 
Током празника могу да раде: 
 

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

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

 
Предузећа, установе и организације у обавези су 
да организују и обезбиједе рад и дежурства у 
обиму који задовољава функционисање њихове 
основне дјелатности, потребне за пружање услуга 
грађанима за вријеме трајања републичких 
празника. 
 

Члан 4.  
Сва предузеће, установе и друга правна лица која 
су власници или корисници пословних просторија 
обавезни су да имају одговарајућу заставу 
Републике Српске, коју ће уочи републичких 
празника поставити до уличне стране, на 
држачима. 
Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, 
поцијепаних, дотрајалих и непрописно израђених 
застава. 
 

Члан 5. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће 
Одсјек за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције општине Власеница, у складу 
са својим овлаштењима. 
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Члан 6.                         

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-246/21 
Датум: 28.04.2021.године 
                                          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  
 

 
OДЛУКУ  

о именовању надзорног органа 
 
I 

Именује се Игњат Тодоровић, дипломирани 
инжењер електротехнике,  за надзорног органа који 
ће  учествовати у вршењу надзора над извођењем 
радова на прикључивању стамбене јединице 
повратника на електродистрибутивну мрежу у МЗ 
Градина, на подручју општине Власеница у складу 
са Споразумом о сарадњи на реализацији Пројекта 
електрификације стамбених јединица расељених 
особа и повратника,за финансирање из средстава 
за 2017. годину за општину Власеница и 
закљученог уговора бр. ЗПЕ17/02/Власеница/030 
од 5.4.2021. године о набавци, испоруци и  уградњи 
електроматеријала и опреме у циљу 
прикључивања стамбене јединице повратника на 
електродистрибутивну мрежу у МЗ Градина, на 
подручју општине Власеница закљученог између 
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, 
Фонда за повратак БиХ, ЗДП „ЕЛЕКТРО-
БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, РЈ 
„Елктродистрибуција“ Власеница и општине 
Власеница као наручиоци радова и „КОРОНА“ 
д.о.о. Власеница, као испоручилац радова. 

 
II 

Нето накнада за вршење надзора износи 
250,00 КМ (словима:двијестотинепедесет 
конвертибилних марака). 

 

III 
Задатак надзорног органа је да редовно 

врши надзор над извођењем радова  на 
прикључивању стамбене јединице повратника на 
електродистрибутивну мрежу у МЗ Градина, на 
подручју општине Власеница у складу са  
Споразумом о сарадњи на реализацији Пројекта 
електрификације стамбених јединица расељених 
особа и повратника. 

 
 Назорни орган ће да: 
 

- уведе извођача у посао, 

 

 

- изврши контролу и провјеру квалитета свих 

врста материјала, примјену прописа и 

стандарда, 

- утврди да ли се радови изводе у складу са 

законском регулативом, односно да ли је 

квалитет радова у складу са прописима, 

стандардима, захтјевима и одредбама 

уговора, 

- потврди извођење радова, потписивањем 

грађевинског дневника, те да контролише 

грађевинску књигу 

- писаним путем обавијести надлежну 

институцију и инвеститора о евентуалним 

недостацима у техничкој документацији, те 

непредвиђенм околностима у вези са 

извођењем радова,  

- обавља друге послове у складу са 

законском и подзаконском регулативом. 

                           IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
       Број: 02/3-404-67/20                                                             
       Датум: 04.05.2021. година     
   
                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
 
Број:  02-014-265/21                                                           
Датум: 11.05.2021. 
 
               На основу члана 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“ број 90/17 , 42/20  и 
98/20), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19) и члана 66. Статута Општине 
Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“ број 90/17) Начелник општине 
Власеница д о н о с и:  
 
                  

Н А Р Е Д Б У 
О СИСТЕМАТСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ 

ДЕЗИНСЕКЦИЈИ  И  ДЕРАТИЗАЦИЈИ  НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ВЛАСЕНИЦА 

ЗА  ПРОЉЕЋЕ   2021. ГОДИНЕ 
 

I 
  У циљу спречавања појаве и ширења 
заразних болести које преносе инсекти и глодари 
обавезно је извршити  систематску  превентивну 
дезинфекцију и дератизацију на подручју општине 
Власеница ( у даљем тексту " систематска 
дезинсекција  и  дератизација").  
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II 

 Систематску дезинсекцију и дератизацију  
вршити у периоду од  17.05.2021. – 27.05.2021. 
године и то : 
 

 Зграде јавне управе и објекте у 
власништву Општина, 

 Подрумске просторије стамбених 
зграда, 

 Предшколска установа “Први кораци” 
Власеница, 

 ЈУ Основна школа  „Вук Караџић” 
Власеница са подручним одјељењима 
у Церској, Цикотској Ријеци и 
Мишарима, 

 ЈУ СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница, 

 Пољопривредни факултет 
Универзитета Источно Сарајево–
Студијски програм Шумарство 
Власеница, 

 Дом здравља и подручне амбуланте, 

 Вјерски објекти, 

 Водоводна и канализациона мрежа, 

 Отворене површине у јавној употреби 
(пијаце, паркови, градско гробље и 
градски стадион), 

 Депонија смећа, 

 Дивља одлагалишта смећа и 
напуштени објекти, 

 Обале и водоток  Језера, 

 Обале и водоток ријеке Сушице, 

 Сви пословни објекти без обзира на 
врсту дјелатности и облик својине. 

 
III 

 Систематску дезинсекцију и дератизацију 
врши овлашћени извођач који посједује рјешење 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске о испуљавању прописаних 
услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације, у даљем тексту: "Давалац услуга". 
 

IV 
  Трошкове услуга систематске дезинсекције 
и  дератизације плаћају: 
 

1. Општина за зграде општинске управе и 
јавна предузећа чији је оснивач, по предходно 
склопљеном уговору са давоцем услуга. 

2. Правна лица и удружења по претходно 
склопљеном уговору са даваоцем услуга  сходно  
квадратури простора и  врсти дјелатности  које 
обављају. 
            3.Приватне услужне,  трговинске, занатске и 
угоститељске радње сходно површини простора и 
утрошеној маси средства за дератизацију. 

4.Домаћинства и Заједнице етажних 
власника. 

 
V 

Против правних и физичких лица, власника 
предузетничких радњи, власника стамбено-
породичних зграда и носиоца станарског права који 
не поступе у складу са Наредбом, примијенит ће се  

 
мјере у складу са Законом о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“ број 90/17, 42/20  и  98/20). 
 

VI 
  Непосредан надзор над извођењем 
систематске дезинсекције и дератизације врши 
надлежна инспекција Општине Власеница, а 
примједбе и приговоре на квалитет извршене 
дезинсекције и дератизације у току акције доставити 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, 
Одсјек за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције. 
 

VII 
  Извођач систематске дезинсекције и 
дератизације је дужан благовремено обавијестити 
становништво и упозорити на извођење ове 
значајне акције путем средстава јавног 
информисања и плакатирањем града, уреда и 
сеоских центара. 
            Извођач услуга је дужан да са државним, 
приватним предузећима и самосталним 
предузетницима склопити уговор, прије уласка у 
посао. 
 

VIII 
               Ова Наредба ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена 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 
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: 83-1/21 од 
23.04.2021. године и 84-1/21 од 26.04.2021.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 коронавирусом 
(Covid-19) на територији општине Власеница, те  
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заштите и спасавања становништва,  од  26.04. 
2021. до 10.05.2021. 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) рад биоскопима. 
 
2. У периоду од 26.04.2021. до 10.05.2021. 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, објекти за смјештај и др.) од 06:00 
до 22:00 часова,  строго поштујући упутстава ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
3. У периоду од 26.04.2021. до 10.05.2021. 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. 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. 
 
5. 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.  
 
6. Изузетно од тачке 4. 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. 
 
7. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 
услуге, а немају их, 
 
 

 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Репулике Српске за организовање рада 
у зависности од дјелатности коју обављају, 
5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз  
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера . 
 
8.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 4. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
9. 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. 
 
10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. 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 који спортска такмичења 
обављају на отвореном (атлетика, ауто и мото 
спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам, 
фудбал, кајак, рафтинг, планинарство, спортови 
подводних активности, смучање, спортски риболов, 
веслање, стреличарство, тенис и коњички 
спортови) те професионалне такмичарске 
активности спортских организација и спортиста који 
такмичење обављају у затвореном, без присуства 
публике или  других лица која нису акредитована 
од стране организатора. 
 
11. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године забрањује 
се продаја алкохолних пића свим привредним 
субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 часова. 
 
12. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 
 
13. 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.  
 
14. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у 
аутобусима којим се обавља превоз лица у 
друмском саобраћају број лица која се превозе не 
може бити већи од броја регистрованих мјеста за 
сједење, док у аутобусима у којима се обавља 
превоз лица у градском и приградском друмском 
саобраћају попуњеност аутобуса не може бити 
већа од 50 % од капацитета аутобуса (мјеста за 
стајање и мјеста за сједење). 
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15. 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. 
 
16. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“  и Закона о 
заштити стновништва од заразне болести, а све 
ради спречавања појаве и ширења COVID-19 
болести на радном мјесту. 
 
17. 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“.   
 
18. 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.   
 
19. Правни субјекти , републички органи управе, 
органи јединица 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. 
 
20. Надзор над спровођењем ове наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова-
Полицијска станица Власеница, Републичка управа 
за инспекцијске послове путем надлежних 
инспектора и инспектора у саставу јединице 
локалне самоуправе и Комунална полиција 
Општинске управе општине Власеница. 
 
21. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 20. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 

 
22. 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). 
 
23. 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. 
 
24. Ова наредба ступа на снагу 26.04.2021. године 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
25. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-7 од 
19.04.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-8                                                                        
Датум: 26.04.2021. 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: 85-1/21 од 
07.05.2021. 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  10.05. 2021. до 24.05.2021. године забрањују се: 
 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 
особа, 
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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.  
 
2. У периоду од 10.05.2021. до 24.05.2021. 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, објекти за смјештај и др.) од 06:00 
до 22:00 часова,  строго поштујући упутстава ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
3. У периоду од 10.05.2021. до 24.05.2021. 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. 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. 
 
5. Изузетно од тачке 4. 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. 
 
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. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 
услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Репулике Српске за организовање рада 
у зависности од дјелатности коју обављају, 
5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера. 

 
8. 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 4. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
9. 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. 
 
10. Од 10.05.2021. до 24.05.2021. године 
дозвољавају се такмичарске активности спортских 
организација и спортиста у групама до 30 лица, без 
присуства публике или  других лица која нису 
акредитована од стране организатора. 
 
11. Од 10.05.2021. до 24.05.2021. године у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје. 
 
12. 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.  
 
13. Од 10.05.2021. до 24.05.2021. године у 
аутобусима којим се обавља превоз лица у 
друмском саобраћају број лица која се превозе не 
може бити већи од броја регистрованих мјеста за 
сједење, док у аутобусима у којима се обавља 
превоз лица у градском и приградском друмском 
саобраћају попуњеност аутобуса не може бити 
већа од 50 % од капацитета аутобуса (мјеста за 
стајање и мјеста за сједење). 
 
14. 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. 
 
15. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“  и Закона о 
заштити стновништва од заразне болести, а све 
ради спречавања појаве и ширења COVID-19 
болести на радном мјесту. 
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16. 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“.   
 
17. 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.   
 
18. Правни субјекти , републички органи управе, 
органи јединица 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. 
 
19. Задужују се све васпитно-образовне установе 
да у складу са епидемиолошком ситуацијом 
редовно обавјештавају Министарство просвјете и 
културе, те да уколико буде потребно доставе 
приједлог за обустављање наставе у школама и 
преласку на одвијање наставе на даљину. 
 
20. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања 
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније 
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и 
предузети све потребне мјере и радње на санацији 
епидемиолошке ситуације. 
 
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 10.05.2021. 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: 02-014-132/21-8 од 
26.04.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-9 
Датум: 10.05.2021.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: 86-1/21 од 
19.05.2021. 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  20.05.2021. до  07.06.2021. године забрањују се: 
 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 100 
особа, 
2) сва приватна окупљања у групама већим од 50 
лица ( свадбе, крштења, рођендани, прославе и 
други породични скупови сличне природе)  
3) организација и извођење музике уживо у 
затвореном дијелу угоститељског  објекта.  
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2. У периоду од 20.05.2021. до 07.06.2021. године 
ограничава се радно вријеме  угоститељским 
објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који 
послују самостално или у оквиру других објеката у 
којима се обавља привредна дјелатност (бензинске 
пумпне станице, објекти за смјештај и др.) радним 
данима од 06:00 до 23:00 часова, а викендом од 
06:00 до 24:00 часова  строго поштујући упутстава 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 
 
3. Од 21.05.2021. дозвољава се  организација и 
извођење  музике уживо угоститељским објектима 
за смјештај, исхрану и пиће у простору за 
услуживање на отвореном (љетна  башта, тераса, 
врт) као и на отвореном простору уз строго 
придржавање  мјера прописаних од стране  ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
4. 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. 
 
5. Изузетно од тачке 4. обавезе ношења заштитне 
маске су изузета: 
 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом  и дјеца са сметњама у 
развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску  
активност у оквиру спортских објеката. 
 
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. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 
услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Репулике Српске за организовање рада 
у зависности од дјелатности коју обављају, 
5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера. 
 
8. 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 4. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја  
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
9. 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. 
 
10. Од 21.05.2021. до 07.06.2021. године, а 
изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове наредбе, 
дозвољавају се такмичарске активности спортских 
организација и спортиста  уз присуства публике  
и уз строго придржавање мјера прописаних од 
стране  ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 
 
11. Дозвољене  активности из ове наредбе 
спроводе се уз пуну одговорност  организатора  за 
строго  спровођење мјера прописаних од стране  
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 
Српске“. 
 
12. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су:  
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ                    
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке дистанце, 
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 
 
13. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“  и Закона о 
заштити стновништва од заразне болести, а све 
ради спречавања појаве и ширења COVID-19 
болести на радном мјесту. 
 
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију 
пословних  просторија у складу са упутством ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
15. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи 
начин: 
- 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  
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обезбјеђење физичке провидне баријере на 
радном мјесту која пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику.   
 
16. Задужују се све васпитно-образовне установе 
да у складу са епидемиолошком ситуацијом 
редовно обавјештавају Министарство просвјете и 
културе, те да уколико буде потребно доставе 
приједлог за обустављање наставе у школама и 
преласку на одвијање наставе на даљину 
 
17. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања 
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније  
мјере  у односу на мјере  утврђене овом наредбом 
и предузети све  потребне мјере  и радње на 
санацији  епидемиолошке ситуације. 
 
18. Надзор над спровођењем ове наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих послова-
Полицијска станица Власеница, Републичка управа 
за инспекцијске послове путем надлежних 
инспектора и инспектора у саставу јединици 
локалне самоуправе и Комунална полиција 
Општинске управе општине Власеница. 
 
19. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 18. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
20.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). 
 
21. 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. 
 
22. Ова наредба ступа на снагу 20.05.2021. године 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
23. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју  
 
 
 

 
општине Власеница број: 02-014-132/21-9 од 
10.05.2021. године.  
 
 
Број: 02-014-132/21-10                                                                     
Датум: 20.05.2021. године               
                                              КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
___________________________________________ 
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ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАСЕНИЦА 

MJESNA ZAJEDNICA VLASENICA 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

 

1060 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

1060 

 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

24 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

1036 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

1060 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

AĆIMOVIĆ STEFAN 
GRUPA GRAĐANA 

VLASENICA 
0 0 2 9 

BJELANOVIĆ SAŠA OO SNSD 0 8 7 4 
ĐURIĆ GORAN OO SNSD 0 8 8 0 
KEZUNOVIĆ NADA OO SNSD 0 7 2 2 
PAJIĆ VESNA OO SNSD 0 8 2 0 
POPOVIĆ MLADEN OO SNSD 0 8 6 2 
SUSLOVSKI SOKOLKA OO SNSD 0 7 8 0 
TOMIĆ DAVOR OO SNSD 0 8 4 5 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК 

MJESNA ZAJEDNICA GORNJI ZALUKOVIK 
 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

 

68 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

68 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

4 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

64 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

68 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

ĐURIĆ ZORAN OO SNSD 0 0 6 0 
KOVAČEVIĆ RADIŠA OO SNSD 0 0 2 0 
LOŠIĆ DRAGANA OO SNSD 0 0 1 2 
MIJATOVIĆ RADENKO OO SNSD 0 0 2 6 
TODOROVIĆ DARA OO SNSD 0 0 1 4 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 12  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАДИНА 

MJESNA ZAJEDNICA GRADINA 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

 

80 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

80 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

1 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

79 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

80 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

ESMIĆ ALENA OO SDA 0 0 1 2 
MUMINOVIĆ FAHIRA OO SDA 0 0 0 6 
REDŽIĆ MIRZET OO SDA 0 0 7 9 
SMAJIĆ SAIDA OO SDA 0 0 1 0 
ŠAHMANOVIĆ FIKRET OO SDA 0 0 0 7 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 13 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

  
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА 

MJESNA ZAJEDNICA GRABOVICA 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

157 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

157 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

0 

 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

0 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

157 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

157 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

ĐURIĆ NADA OO SNSD 0 0 8 2 
KLJEŠTAN SAVO OO SNSD 0 1 2 4 
MRAKIĆ OLIVER OO SNSD 0 0 9 9 
MUNJIĆ MITAR OO SNSD 0 1 1 7 
NINIĆ BILJANA OO SNSD 0 0 8 4 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 14  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ЗАЛУКОВИК 

MJESNA ZAJEDNICA DONJI ZALUKOVIK 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

 

91 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

91 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

91 

 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

91 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

MARINKOVIĆ DAJAN OO SNSD 0 0 9 1 
MARINKOVIĆ ŽELJKO OO SNSD 0 0 6 3 
MARINKOVIĆ MILADA OO SNSD 0 0 4 0 
NIKOLIĆ VERICA OO SNSD 0 0 4 7 
TOMIĆ MIJAT OO SNSD 0 0 9 0 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 15 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАКИЋИ 

MJESNA ZAJEDNICA BAKIĆI 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

25 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

25 

 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

0 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

25 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

25 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

JOVIĆ RADIVOJE OO SNSD 0 0 1 7 
SLIJEPČEVIĆ MILADA OO SNSD 0 0 1 8 
SLIJEPČEVIĆ 

MILOVAN 
OO SNSD 0 0 1 5 

SLIJEPČEVIĆ MILJA OO SNSD 0 0 1 5 
SLIJEPČEVIĆ 

SLOBODAN 
OO SNSD 0 0 2 1 

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ –OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 16  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИШАРИ 

MJESNA ZAJEDNICA MIŠARI 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

100 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

100 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

0 

 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

100 

 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

100 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

DANILOVIĆ SANDRA OO SNSD 0 0 9 2 
PAJIĆ MIROSLAV OO SNSD 0 0 9 5 
STOJIŠIĆ 

ALEKSANDAR 
OO SNSD 0 0 9 9 

STOJIŠIĆ GORDANA OO SNSD 0 0 9 3 
STOJIŠIĆ PREDRAG OO SNSD 0 0 9 7 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 17 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИСКАВИЦЕ 

MJESNA ZAJEDNICA PISKAVICE 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

130 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

130 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

130 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

130 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

BUNIJEVAC PAVLE OO SNSD 0 0 2 9 
DURIĆ AHMET OO SDA 0 0 5 5 
ZEKIĆ ADISA OO SDA 0 0 5 8 
KRSTIĆ BOJAN OO SNSD 0 0 3 1 
KULJANČIĆ MEHMED OO SDA 0 0 6 5 
MAJSTOROVIĆ SAVO OO SNSD 0 0 4 7 
PATKOVIĆ NIZAMA OO SDA 0 0 4 4 
PETROVIĆ DRAGICA OO SNSD 0 0 2 9 
RONČEVIĆ DRAGANA OO SNSD 0 0 2 9 
TOPALOVIĆ HASAN OO SDA 0 0 4 7 
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 18  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИМИЋИ 

MJESNA ZAJEDNICA SIMIĆI 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

101 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

101 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

101 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

110 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

ĐURIĆ JEVTO OO SNSD 0 0 4 2 
JOVANOVIĆ STANA OO SNSD 0 0 4 2 
MALIŠEVIĆ 

DRAGOMIR 
OO SNSD 0 0 7 6 

STANIMIROVIĆ 

JERKO- BARON 
OO SNSD 0 0 4 1 

STEVANIVIĆ 

SVJETLANA 
OO SNSD 0 0 5 3 

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

     

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 19 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОПЛИК 

MJESNA ZAJEDNICA TOPLIK 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

342 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

342 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

0 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

342 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

VASKOVIĆ GORAN OO SNSD 0 2 5 8 
DRAKULIĆ TANJA OO SNSD 0 2 5 8 
JANJUŠ DEJAN OO SNSD 0 3 0 0 
KRALJEVIĆ 

STANISLAV 
OO SNSD 0 3 4 2 

LULIĆ JADRANKA OO SNSD 0 2 8 4 
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 20  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТИШЧИНО ВРЕЛО 

MJESNA ZAJEDNICA TIŠČINO VRELO 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

31 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

31 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

31 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

31 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ 

Broj važećih 

glasova 

VUKIČEVIĆ VELIBOR OO SNSD 0 0 2 8 
VUKIČEVIĆ STANIMIR OO SNSD 0 0 2 9 
DOŠIĆ KRISTINA OO SNSD 0 0 2 3 
DOŠIĆ SPASOJE OO SNSD 0 0 2 2 
RADULOVIĆ 

SVJETLANA 
OO SNSD 0 0 2 7 

      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 21 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦИКОТЕ 

MJESNA ZAJEDNICA CIKOTE 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

83 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

83 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

0 

 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

0 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

83 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

83 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ Broj 

važećih 

glasova 

BRKIĆ STOJANKA OO SNSD 0 0 4 3 

BRKIĆ NIKOLIJA OO SNSD 0 0 4 0 

DOŠIĆ RADENKO OO SNSD 0 0 3 1 

DURIĆ MENSUR GRUPA GRAĐANA CIKOTE 0 0 1 2 

ĐOKIĆ ŽIVKO OO SNSD 0 0 6 5 

REBIĆ MITAR OO SNSD 0 0 4 0 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 22  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕРСКА 

MJESNA ZAJEDNICA CERSKA 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

31 

 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

31 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

 

0 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

 

1 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

 

30 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

31 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ Broj 

važećih 

glasova 

BALTIĆ HASIB OO SDA 0 0 1 5 

GOBELJIĆ SANELA OO SDA 0 0 1 7 

GOBELJIĆ ŠEVKO OO SDA 0 0 2 3 

KORKUTOVIĆ IZETA OO SDA 0 0 1 3 

OSMANOVIĆ GALIB OO SDA 0 0 2 2 

      

      

      

      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Број  7  Страна 23 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ/ OBRAZAC ZA ZBIRNE REZULTATE - страна 1./strana 1. 

 
НАЗИВ ОПШТИНЕ/ 

NAZIV OPŠTINE 

НАЗИВ МЈЕСНЕ ЗАЈEДНИЦЕ/ NAZIV MJESNE ZAJEDNICE 

  В Л А С Е Н И Ц А 

  V L A S E N I C A 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАДИЋИ 

MJESNA ZAJEDNICA ŠADIĆI 

 

 
 

ЗБИР ГЛАСОВА 

 

1) Укупан број потписа на 

изводу из Центрaлног 

бирачког списка 

Ukupan broj potpisa na izvodu 

iz Centralnog biračkog spiska 

 

8 

2) Број гласачких листића у 

гласачкој кутији 

Broj glasačkih listića u 

glasačkoj kutiji 

 

 

8 

3) Тест тачности 

ред 1 = ред 2 

Test tačnosti 

Red 1= red 2 

 

0 

 

4) Укупан број неважећих 

гласачких листића 

Ukupan broj nevažećih glasačkih 

listića 

 

0 

 

5) Укупан број важећих 

гласова 

Ukupan broj važećih glasova 

 

8 

 

6) Укупан број свих гласачких 

листића (ред 4 + ред 5) 

Ukupan broj svih glasačkih listića 

(red 4 + red 5) 

 

8 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________    
 
 
 

 

Кандидат 

Kandidat 

 

Предлагач 

Predlagač 

Број  

важећих 

гласова/ Broj 

važećih 

glasova 

ILINČIĆ RAJKO OO SNSD 0 0 0 7 

LAZAREVIĆ  MILADA OO SNSD 0 0 0 3 

LAZAREVIĆ RADOVAN OO SNSD 0 0 0 3 

MIŠIĆ MILENKO OO SNSD 0 0 0 3 

MIŠIĆ MITRA OO SNSD 0 0 0 2 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ШТАМПАНИМ СЛОВИМА) 

IME I PREZIME  (ŠTAMPANIM SLOVIMA) 

ПОТПИС 

POTPIS 

 

ПРЕДСЈЕДНИК/PREDSJEDNIK SANJA STANIMIROVIĆ-OSTOJIĆ, s.r. 
 

 

ЧЛАН/ČLAN 
SNEŽANA VUKOVIĆ, s.r. 

 

 

ЧЛАН/ ČLAN ADEM ARNAUT, s.r. 

 



Страна 24  Број  7 

Службени гласник општине Власеница 
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