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Службени гласник општине Власеница 

 

 На  основу  члана  82.Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19) и члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17) Начелник општине 
Власеница доноси:   
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  координационог тијела  за израду  

Омладинске  политике 
 
I 

Именује  се координационо тијело  за израду  
Омладинске  политике на територији  општине 
Власеница и то: 
1. Ивана Мајсторовић, представница  Општинске   
    управе  општине Власеница, координатор, 
2. Горан  Ђурић, представник  Општинске  управе   
   општине Власеница, 
3. Раде Малишевић, представник Општинске   
     управе  општине Власеница, 
4. Данка  Кезуновић – Милић, директорица основне  
   школе  „Вук  Караџић“ Власеница, 
5. Пајисија  Петровић, директор  средње  школе  
   „Милорад Влачић“ Власеница, 
6. Мара Ђурић, директорица Центра за социјални  
    рад Власеница, 
7. Зоран  Радивојевић, командир Полицијске  
     станице Власеница, 
8. Гордана Крстић, директорица  Дома  здравља  
    Власеница, 
9. Бојана Бошковић, директорица  Центра  за  
     културу Власеница, 
10.Зоран Ђурић, директор  Туристичке  
     организације  Власеница. 
 

II 
Задатак  Координационог тијела  је да учествује  у 
истраживању  и припреми  Нацрта Омладинске  
политике  општине Власеница за период 
2022.година – 2026.година  уз учешће  Комисије за 
питања младих Власеница. 
 

III 
Именована  лица ће у оквиру  својих  институција  
формирати  радне групе, које  ће  прикупљати  и 
обрађивати  релевантне  податке  и информације  
везане  за  њихово  поље рада. 
 

 

IV 
Ова  Одлука  ступа на снагу  даном  доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-317/21  
Датум: 07.06.2021. 
                                          НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић, с.р. 
__________________________________________ 
 
 На  основу  члана 88. став (2) Закона о 
јавним набавкама  Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник  Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 97.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о усвајању  Плана 
набавки Општине Власеница за 2021.годину 
бр.02/3-404-7/21 од 8.2.2021.године, начелник  
општине Власеница донио је 
 

О Д Л У К У 
о покретању  поступка јавне набавке 

 
I 

Овом  Одлуком  покреће се  поступак  јавне  
набавке  чији је предмет  набавка  софтвера  и 
лиценце  а који је подјељен  на  лотове и подјела је 
извршена  према  сродности  на сљедећи начин: 
Лот бр.1 – Софтвер  за овјере 
Лот бр.2 –Набавка  лиценце  за  кориштење  
софтвера 
 

II 
Очекивана и процијењена  вриједност  предмета 
набавке  из тачке I ове  одлуке  износи  3.000,00 КМ 
за лот бр.1 и 6.000,00 КМ  за  лот бр.2 без  пореза 
на додату  вриједност. 
 

III 
Новчана  средства  за финансирање  робе  која је 
предмет  набавке  су  обезбјеђена  из буџета  
општине  Власеница. 
 

IV 
За  реализацију  поступка  набавке за додјелу   
уговора  примјениће се  конкурентски  захтјев  за   
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доставу  понуда у складу  са чланом  87.Закона о 
јавним набавкама  Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Закон). 
Након пријема, отварања  и анализе  понуда   
провешће се е-аукција у складу са Правилником  о 
условима и начину  кориштења е-аукције 
(„Службени гласник  Босне и Херцеговине“, број 
66/16). 
Уговор  се додјељује  на основу  критерија  најнижа 
цијена у складу са чланом 64. став (1) тачка б) 
Закона. 
 

V 
Спецификација  робе која је предмет  набавке  је 
израђена  од стране  овлаштених  лица  уз  
уважавање  законских  прописа  и потреба  
уговорног органа. 
 

VI 
Поступак  отварања, прегледа и оцјене  понуда  ће 
извршити  Комисија  за набавке која ће  бити 
именована  посебним рјешењем. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења и 
биће објављена у „Службеном  гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 02/3-404-22/21 
Датум: 9.јун 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) и Закључка  Владе  
Републике Српске о обавезном  провођењу  мјера  
на појаву  болести  изазване новим  вирусом  
корона COVID-19 у Републици Српској број: 87-1/21 
од 31.05.2021.године, Начелник  општине  
Власеница доноси: 
 

О Д Л У К У 
о одржавању  традиционалног  вашара 

 „Свете Тројице“ на дан 20.06.2021.године  
 
I 

Одобрава  се  одржавање  традиционалног  
вашара „Свете Тројице“ дана, 20.06.2021.године уз 
поштовање  епидемиолошких мјера  прописаних  
од стране  ЈЗУ „Институт  за  јавно здравство  
Републике Српске“. 
 

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

 
III 

Ова  одлука  ступа на снагу  дана  20.06.2021.годи–
не, а објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број. 02-014-360/21 
Датум: 18.06.2021.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), Одлуке  о радном времену  
угоститељских, занатско – предузетничких и 
трговинских  објеката на подручју  Општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 13/16, 18/17 и 9/18) и Закључка  
Владе  Републике Српске о обавезном  
спровођењу  мјера  на појаву  болести  изазване 
новим  вирусом  корона COVID-19 у Републици 
Српској број: 87-1/21 од 31.05.2021.године, 
Начелник  општине  Власеница  доноси: 

 
О Д Л У К У 

о одређивању  радног времена 
угоститељским, занатско – предузетничким  и 

трговинским  објектима  на дан вашара 
20.06.2021.године 

 
I 

У складу са Одлуком  о радном времену  
угоститељских, занатско – предузетничких и 
трговинских  објеката на подручју  Општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 13/16, 18/17 и 9/18) на дан вашара  
20.06.2021.године, одређује се радно вријеме  како 
слиједи: 
–занатско-предузетничким и трговинским  
објектима  од  06,00 до 22,00 часова 
–угоститељским  објектима од 06,00 до 24,00 
часова 
 

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

III 
Ова  одлука ступа на снагу дана 20.06.2021.године, 
а објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02-014-357/21 
Датум: 18.06.2021.године 
                                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 48. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
оранима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник републике српске“ број: 97/16) и члана 66. 
став 1. тачка 8. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Начелник општине Власеница доноси:   

 
 

П Р А В И Л Н И К 
o измјени и допуни  Правилника о организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Власеница 

 
 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/18 , 8/18 и 12/18,1/19, 8/20 I 
9/20) у даљем тексту: Правилник, у члану 26. 
послије наслова: „Одјељење за финансије“, у 
тачки:  
„6.2. Самостални стручни сарадник за  финансије, 
извјештавање и унос буџета“ иза ријечи: „буџета“ 
додаје се „Шеф рачуноводства“ 
 
У истој тачки колона: „звање“ мијења се и гласи:  
„самостални  стручни сарадник првог звања“ 
 
 

Члан 2. 
Овај  Правилник  ступа на снагу даном доношења, 
а објавит ће се у   „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
        
 
Број: 02-014-273/21 
Датум: 13.05.2021. годинe           

                               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: 87-1/21 од 
31.05.2021. 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  07.06. 2021. до 21.06.2021. године забрањују се: 
 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 
лица, 
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица, 
3) организација и извођење музике уживо у 
затвореном дијелу угоститељског објекта. 
 
2. У периоду од 07.06.2021. до 21.06.2021. 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. 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. 
 
4. Изузетно од тачке 3. ове наредбе обавезе 
ношења заштитне маске су изузета: 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката. 
 
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. 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, 
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5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких мјера унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера. 
 
7. 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 3. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
8. Од 07.06.2021. до 21.06.2021. године, а изузетно 
од тачке 1. подтачке 1)  ове наредбе, дозвољавају 
се такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
9. 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“. 
 
10. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су:  
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ                    
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке дистанце, 
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 
 
11. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“  и Закона о 
заштити стновништва од заразне болести, а све  
ради спречавања појаве и ширења COVID-19 
болести на радном мјесту. 
 
12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију 
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.   
 
13. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи 
начин: 
1) на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и   
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на  

 
радном мјесту која пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику.   
 
14. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним  
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања 
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније 
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и 
предузети све потребне мјере и радње на санацији 
епидемиолошке ситуације. 
 
15. Надзор над спровођењем ове наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих 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. 
 
16. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 15. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из 
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом 
о јавном реду и миру („Службени гласник 
Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 
42/20 и 98/20). 
 
18. Наредба о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирус 
корона (Covid-19) у здравственим установама и 
установама социјалне заштите у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица  
којима је одређена кућна изолација због новог 
вируса корона (Covid-19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 24/20) 
се примјењује уз ову наредбу. 
 
19. Ова наредба ступа на снагу 07.06.2021. године 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
20. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-10 од 
20.05.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-11                                                                     
Датум: 07.06.2021. 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.  
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Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе 
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера  
на појаву болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 у Републици Српској број: 89-1/21 од 
21.06.2021. године и члана 23. и 31. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17), Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Власеница , доноси: 
 

Н А Р Е Д Б У  
о спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 на подручју општине Власеница 

 
1.  У циљу спровођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19) на територији општине 
Власеница, те заштите и спасавања становништва,  
од  21.06. 2021. до 01.07.2021. године забрањују се: 
 
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 
лица, 
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица. 
 
2. У периоду од 21.06.2021. до 01.07.2021. 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. 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. 
 
4. Изузетно од тачке 3. ове наредбе обавезе 
ношења заштитне маске су изузета: 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката. 
 
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. 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. 
 
7. 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 3. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја 
лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта. 
 
8. Од 21.06.2021. до 01.07.2021. године, а изузетно 
од тачке 1. подтачке 1)  ове наредбе, дозвољавају 
се: 
1) такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“, 
2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“. 
 
9. 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“. 
 
10. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су:  
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ                    
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са 
посебном пажњом на ограничење броја лица у 
објекту у зависности од површине простора и уз 
обавезно поштовање прописане физичке дистанце, 
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у 
односу на његову површину. 
 
11. Субјекти који обављају регистровану 
дјелатност, нарочито укључујући субјекте који 
обављају здравствене дјелатности, дужни су да 
услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“  и Закона о 
заштити стновништва од заразне болести, а све 
ради спречавања појаве и ширења COVID-19 
болести на радном мјесту. 
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12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију 
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“.   
 
13. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад са грађанима на сљедећи 
начин: 
1) на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
2) одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и   
 3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе уз 
обезбјеђење физичке провидне баријере на 
радном мјесту која пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику.   
 
14. Штаб за ванредне ситуације, у скалду са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), у случају погоршања 
епидемилошке ситуације донијеће рестриктивније 
мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и 
предузети све потребне мјере и радње на санацији 
епидемиолошке ситуације. 
 
15. Надзор над спровођењем ове наредбе 
спроводи Министарство унутрашњих 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. 
 
16. О извршењу задатака из ове наредбе органи из 
тачке 15. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
17. Непоштовање мјера забране и ограничења из 
ове наредбе санкционисаће се у складу са Законом 
о јавном реду и миру („Службени гласник 
Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о 
заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 
42/20 и 98/20). 
 
18. Наредба о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирус 
корона (Covid-19) у здравственим установама и 
установама социјалне заштите у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица 
којима је одређена кућна изолација због новог 
вируса корона (Covid-19) у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 24/20) 
се примјењује уз ову наредбу. 
 
19. Ова наредба ступа на снагу 21.06.2021. године 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 

 
20. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада трговинских, 
занатских и других објеката и служби на подручју 
општине Власеница број: 02-014-132/21-11 од 
07.06.2021. године.  
 
Број: 02-014-132/21-12                                                                    
Датум: 21.06.2021. године       
                                              КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
___________________________________________ 
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