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                    БРОЈ  10 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На  основу  члана  39. став (2) тачка 
23.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), 
члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  вршилаца  дужности    

чланова  Управног  одбора 
Туристичке  организације општине Власеница 

 
I 

Разрјешавају  се вршиоци дужности  
чланова  Управног  одбора  Туристичке 
организације општине Власеница, због истека  
мандата: 

 
1. Љиљана  Савиновић 
2. Невена Ступар 
3. Зоран  Лилић. 

 
II 

 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-113/ 21                                                                                            
Датум: 13.07.2021.године                                                                              
Власеница           
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р                         
___________________________________________ 
 

На  основу  члана  39. став (2) тачка 
23.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), 
члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  вршилаца  дужности   

чланова Управног  одбора 
Туристичке  организације општине Власеница 

                                                                                           
I 

Именују  се вршиоци дужности  чланова  
Управног  одбора  Туристичке  организације 
општине  Власеница, и то: 
 
1. Невена  Ступар 
2. Зоран Лилић 
3. Љиљана Савиновић. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-114/21                                                                                           
Датум: 13.07.2021.године                                                                            
Власеница    
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                               

                                     Горан  Ђурић, с.р                         
___________________________________________ 
 

На  основу  члана  39. став (2) тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  вршилаца  дужности    

чланова  Управног  одбора 
ЈУ  Културни  центар   Власеница 

 
I 

Разрјешавају  се вршиоци дужности  
чланова  Управног  одбора  Јавне    установе  
Културни центар  Власеница, због истека  мандата: 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
1. Стојанка  Косорић  
2. Пајисија Петровић 
3. Весна  Пејановић. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-115/21                                                                                          
Датум: 13.07.2021.године                                                                               
Власеница      
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                  Горан  Ђурић, с.р.                       
___________________________________________ 
                                                                                           

На  основу  члана  39. став (2) тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  вршилаца  дужности    

чланова  Управног  одбора 
ЈУ  Културни  центар  Власеница 

 
I 

Именују  се вршиоци дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне  установе   Културни  
центар  Власеница, и то: 
 
1. Стојанка  Косорић 
2. Весна  Пејановић 
3. Пајисија  Петровић. 
  

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-116/21 
Датум: 13.07.2021.године                                                                                                                                                                         
Власеница                   
                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Горан  Ђурић,с.р.  
___________________________________________                        
 

На  основу  члана  39. став (2) тачка 
23.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), 
члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине  
 
 

 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  вршилаца  дужности    

чланова  Управног  одбора 
ЈЗУ  Дом  здравља  Власеница 

 
I 

Разрјешавају  се вршиоци дужности  
чланова  Управног  одбора  Јавне  здравствене  
установе  Дом  здравља  Власеница, због истека  
мандата: 

 
1. Данијела  Вуковић 
2. Јелена Радовић 
3. Милан Павловић 
4. Миленко  Челић 
5. Илинка  Нинић. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-117/21                                                                                             
Датум:13.07.2021.године                                                                                
Власеница               
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ               
                                                 Горан Ђурић, с.р.                         
___________________________________________ 
                                                                                                          

На  основу  члана  39. став (2) тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  вршилаца  дужности    

чланова  Управног  одбора 
ЈЗУ  Дом  здравља  Власеница 

 
I 

Именују  се вршиоци дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне  здравствене  установе  
Дом  здравља  Власеница, и то: 
 
1. Сања Калајџић 
2. Данијела Дамљановић 
3. Илинка Нинић 
4. Миленко Челић 
5. Милица Прхић. 
 

II 
Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 

од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-118/21                                                                                           
Датум: 13.07.2021.године                                                                               
Власеница    
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић.с.р.                         
___________________________________________ 
 

На  основу  члана  39. став (2) тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  вршилаца  дужности    

чланова Управног  одбора 
Јавне  установе  за предшколско  васпитање и 

образовање  „Први  кораци“ Власеница 
 

I 
Разрјешавају  се вршиоци дужности  

чланова  Управног  одбора  Јавне    установе за 
предшколско  васпитање и образовање  „Први  
кораци“  Власеница, због истека  мандата: 

 
1. Данијела  Вуковић  
2. Јелена  Влачић 
3. Мишела Милић. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-119/21                                                                                         
Датум: 13.07.2021.године                                                                                
Власеница     
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић, с.р.    
___________________________________________                    
                                                                                         
             На основу  члана  39. став (2) тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 16. 
став (1) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана  37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4.редовној сједници  одржаној  дана 
13.07.2021.године,  д о н и ј е л а    ј е 

 
 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о  именовању  вршилаца  дужности   
чланова Управног  одбора 

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

 
I 

Именују  се вршиоци дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне  установе  за предшколско  
васпитање и образовање  „Први  кораци“    
Власеница, и то: 
 
1. Данијела  Дамљановић 
2. Јелена Влачић 
3. Мишела Милић. 
  

II 
 Ова  одлука ступа на снагу наредног  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-120/21                                                                                         
Датум: 13.07.2021.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 127. став (2)  
подтачка 4) Закона о средњем образовању и  
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 41/18 и 92/20), чл.5. и 6. став (1) Правилника о 
раду  и поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број  37/19) и члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на 4. редовној сједници  одржаној дана  
13.07.2021.године, д о н и ј е л а    ј е  
 

О Д Л У К У 
о   избору   члана   Школског  одбора  

 СШЦ „Милорад  Влачић“  
Власеница 

 
I 

За  члана  Школског  одбора  СШЦ  „Милорад  
Влачић“  Власеница, испред   јединице  локалне  
самоуправе,  бира се    Саво Кљештан из 
Власенице. 
 

II  
Ову  Одлуку,  путем  СШЦ  „Милорад 

Влачић“ доставити  Министарству  просвјете и 
културе  Републике Српске, на даљи  поступак 
именовања  чланова Школског одбора. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
III 

 Ова  одлука ступа на снагу  осмог  дана од  
дана објављивања  у „Службеном   гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број:  01-022-112/21                                                                                            
Датум: 13.07.2021.године                                                                                                                                                                
Власеница        
                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Горан Ђурић, с.р. 
___________________________________________ 
 
             На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), и члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина општине Власеница на 4.редовној 
сједници одржаној  13.07.2021.године,  донијела   је 
 

О Д Л У К У 
о преносу права својине 

 
I 

Скупштина општине Власеница преноси 
право својине са Општинске управе Власеница на 
Јавну установу за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ Власеница на следећој 
имовини:  

 

Р.бр. Назив Набавна 
вриједност  

(КМ) 

Исправка 
вриједности 

(КМ) 

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

 
339.457,07 

 
2.179,13 

 
2. 
 

Опрема за 
Јавну установу 
за предшколско 
васпитање и 
образовање 
„Први кораци“ 
Власеница 

 
26.790,55 

 
1.414,33 

 
II 

Право својине на имовини из тачке I ове 
Одлуке преноси се на  Јавну установу за 
предшколско васпитање и образовање „Први 
кораци“ Власеница без накнаде, а из разлога јер је 
Јавна установа за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ Власеница уписана као 
стварни власник имовине у коју су вршена улагања. 
 

III 
Имовина из тачке I ове Одлуке биће, у 

складу са важећим рачуноводственим прописима, 
искњижена из пословних књига и евиденција 
Општинске управе Власеница и евидентирана у 
пословне књиге Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница. 

                 

 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужују се 
Одјељење за финансије општине Власеница и 
Јавна установа за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ Власеница. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-110/21                                                          
Датум: 13.07.2021.године 
Власеница 
                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Горан Ђурић, с.р 
__________________________________________
   

   На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), и члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина општине Власеница на 4.редовној 
сједници одржаној  13.07.2021.године,  донијела   је 
 

О Д Л У К У 
о преносу права својине 

 
I 

Скупштина општине Власеница преноси 
право својине са Општинске управе Власеница на 
Јавну установу основна школа „Вук Караџић“ 
Власеница на следећој имовини:  

 

Р.бр. Назив Набавна 
вриједност  

(КМ) 

Исправка 
вриједности 

(КМ) 

 
1. 

Објекат Јавне  
установе 
основна школа 
„Вук Караџић“ 
Власеница 

 
118.230,51 

 
305,64 

 

 
II 

Право својине на имовини из тачке I ове 
Одлуке преноси се на  Јавну установу основна 
школа „Вук Караџић“ Власеница без накнаде, а из 
разлога јер је Јавна установа основна школа „Вук 
Караџић“ Власеница уписана као стварни власник 
имовине у коју су вршена улагања. 

 
                              III 
Имовина из тачке I ове Одлуке биће, у 

складу са важећим рачуноводственим прописима, 
искњижена из пословних књига и евиденција 
Општинске управе Власеница и евидентирана у 
пословне књиге Јавне установе основна школа „Вук 
Караџић“ Власеница. 

                 
IV 

За реализацију ове Одлуке задужују се 
Одјељење за финансије општине Власеница и 
Јавна установа основна школа „Вук Караџић“ 
Власеница. 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-111/21                                                             
Датум: 13.07.2021.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 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник  Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 
107/19), члана 5.Правилника о поступку јавног  
конкурса  за располагање непокретностима у 
својини  Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник  Републике 
Српске“, број 20/12) и  члана 37. Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница,  на 4.редовној сједници  одржаној дана 
13.07.2021.године, донијела  је: 
 

О Д Л У К У 
о продаји  земљишта 

 
I 

 Овом  Одлуком  приступа се поступку  
продаје  парцела означених  као: 
 

-кч.бр.435/259 површине 217 m², уписана у 

Посједовни лист број 115 К.О.Власеница 1 на име 
Општина Власеница са дијелом 1/1, нови премјер, 
а којој одговара парцела старог премјера 
кч.бр.94/110 К.О.Власеница са дијелом 1/1,  
 
-кч.бр.37/23 површине 497 m², уписана у 
Посједовни лист број 172 К.О.Власеница 1 на име 
Општина Власеница са дијелом 1/1, нови премјер, 
а којој одговара парцела старог премјера 
кч.бр.508/3 К.О.Власеница са дијелом 1/1, 
 
-кч.бр.164/4 површине 2406 m²,  уписана у Лист 
непокретности број 2 К.О.Власеница 2  на име 
Општина Власеница са дијелом 1/1 нови премјер, 
 
-кч.бр.836/3 површине 57 m²  уписана у Посједовни 
лист број 172 К.О.Власеница 1  на име СО 
Власеница са дијелом 1/1, нови премјер, а којој 
одговара парцела старог премјера кч.бр.2/140 
К.О.Власеница уписана у ЗК уложак број 2244 на 
име Државна својина, орган управљања СО-е 
Власеница са дијелом 1/1.  
 

II 
        Продаја парцела из тачке I ове Одлуке 
извршиће се посредством усменог јавног 
надметања - лицитацијом (у даљем тексту: 
лицитација). 
           

 
III 

       Поступак лицитације спровешће Комисија за 
провођење јавног надметања, именована од 
стране Скупштине општине Власеница, а у складу 
са одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе. 
 

IV 
       Продаја земљишта из тачке I ове Одлуке биће 

објављена путем огласа у средствима јавног 

информисања, и то најкасније 15 дана прије дана 

одређеног за дан лицитације. Оглас о продаји 

предметне парцеле биће објављен истовремено на 

интернет страници и огласној табли општине 

Власеница и најмање у једном дневном листу 

доступном на територији цијеле Републике Српске. 

 
V 

         Почетна продајна цијена грађевинског 
земљишта из тачке I ове Одлуке је тржишна цијена 
тог земљишта и износи за парцеле означене као 
кч.бр.435/259 К.О.Власеница 2, кч.бр.37/23 
К.О.Власеница 2, кч.бр.164/4 износи 3,20 КМ/m

2
, 

обзиром да се налазe у III градској зони, а за 
земљиште означено као кч.бр.836/3 К.О.Власеница 
1 почетна продајна цијена износи  16,60 КМ/m

2  

обзиром да се налази у I градској зони на основу 
Процјене вриједности земљишта у I, II и III зони 
града Власеница, урађеној од стране вјештака 
грађевинске струке. 
 

VI 
           Право учешћа у поступку продаје земљишта 
путем лицитације имају сва физичка и правна лица 
која по закону могу стећи право својине на 
земљишту, уз уплату кауције која износи 10 % од 
почетне продајне цијене земљишта. 
          Кауција се уплаћује прије почетка поступка 
лицитације и урачунава се у продајну цијену, а у 
случају да учесник лицитације не излицитира 
предметно земљиште, иста се враћа. 
 

VII 
          Са купцем чија понуда буде најповољнија, а 
по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште 
замјеника у Власеници закључиће се  купопродајни 
уговор. 
         Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

VIII 
          Купац је дужан да плати купопродајну цијену 
у року од осам дана од дана прибављања  
мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а 
прије закључења уговора о купопродаји. 
 

IX 
           Предаја  земљишта купцу извршиће се у  
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року од осам дана од дана закључења уговора о 
купопродаји. 

X 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
      
Број: 01-022-121/21 
Датум: 13.07.2021.године  
Власеница 
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                           Горан  Ђурић, с.р. 
___________________________________________ 

 
           На основу члана 3a тачка 1) Закона о 
привредним друштвима ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 
100/17 и 82/19), Скупштина општине Власеница, у 
улози скупштине Јавног комуналног предузећа 
„Власеница“ д.о.о. Власеница, на 4.редовној 
сједници одржаној дана  13.07.2021.године, 
донијела је  

 
О Д Л У К У 

измјени Одлуке о оснивању пословнe јединицe 
Јавног комуналног предузећа „Власеница“ 

д.о.о. Власеница број 01-022-100/21  
 од  25.05.2021.године     

 
I 

У Одлуци о оснивању пословнe јединицe Јавног 
комуналног предузећа „Власеница“ д.о.о. 
Власеница, број 01-022-100/21 од 
25.05.2021.године, тачка I мијења се и гласи: 
„Овом Одлуком Скупштина општине Власеница, у 
улози скупштине Јавног комуналног предузећа 
„Власеница“ д.о.о. Власеница, оснива пословну 
јединицу, која ће пословати као издвојени 
организациони дио при Јавном комуналном 
предузећу „Власеница“ д.о.о. Власеница, и то:                    
Назив пословне јединице: Јавно комунално  
предузеће „Власеница“ д.о.о.  Власеница 
"Пословна јединица 1" 
Сједиште Пословне јединице: Улица Светосавска 
број 100,  75440 Власеница. 
 

II 
У осталом дијелу Одлука о оснивању пословнe 
јединицe Јавног комуналног предузећа „Власеница“ 
д.о.о. Власеница, број 01-022-100/21 од 25.05.2021. 
године, остаје неизмјењена. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“.  
 
Број: 01-022-123/21                                                                    
Датум: 13.07.2021.године   
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                         Горан Ђурић  
                                                 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  
Извјештаја о раду  начелника  општине Власеница 
за 2020.годину, Скупштина  општине Власеница, на 
4. редовној  сједници,  одржаној  дана   
13.07.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1. Усваја  се  Извјештај о раду начелника  

општине Власеница  за  2020.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-53/21                                                                      
Датум: 13.07.2021.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  
Информације  о стању  у области  запошљавања 
на подручју општине Власеница за 2020.годину, 
Скупштина  општине Власеница, на 4. редовној  
сједници,  одржаној  дана   13.07.2021.године, 
 д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Информација  о  стању  у 
области  запошљавања на подручју  општине  
Власеница  за  2020.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-104/21                                                                     
Датум: 13.07.2021.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   
Информације  о друштвеном  положају младих  на 
подручју општине Власеница, Скупштина  општине  
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Власеница, на 4. редовној  сједници,  одржаној  
дана   13.07.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Информација  о друштвеном  
положају младих  на подручју општине Власеница. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-105/21                                                                      
Датум: 13.07.2021.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  
Информације  о инвестиционом и текућем  
одржавању стамбених зграда  на подручју  
општине Власеница за 2020.годину, Скупштина  
општине Власеница,  на 4. редовној  сједници,  
одржаној  дана   13.07.2021.године, д о н и ј е л а   
 ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
1. Усваја  се  Информација  о 

инвестиционом и текућем  одржавању стамбених  
зграда на подручју  општине Власеница за 
2020.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-106/21                                                                     
Датум: 13.07.2021.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  
Информације  о  раду  Општинских  борачких 
организација: Ратних  војних инвалида, Породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила  
и Борачке организације  Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2021.године, Скупштина општине 
Власеница, на 4. редовној  сједници,  одржаној  
дана   13.07.2021.године,  д о н и ј е л а   ј е  
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Информација  о  раду 

Општинских  борачких организација: Ратних  војних  
инвалида, Породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила и Борачке организације  
Власеница за период од 01.01. до 
30.06.2021.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 
гласнику  општине Власеница“. 
 
Број: 01-022- 108/21                                                                      
Датум: 13.07.2021.године                                             
Власеница       
                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Горан  Ђурић, с.р. 
___________________________________________ 
 

На  основу  члана  39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19) члана 14. 
став 2. Закона о експропријацији („Службени 
гласник  Републике Српске“, број 112/06, 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 4.редовној  сједници  
одржаној дана 13.07.2021.године, донијела  је: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању  мишљења за утврђивање  

 општег интереса  
 
I 

Даје  се  позитивно  мишљење  за утврђивање  
општег интереса  за потребе  регулисања  
имовинско-правних   односа  који се односе  на пут 
и путни појас у насељеном мјесту Грабовица у 
Општини Власеница. 
 

II 
Непокретности  које су  предмет  регулисања  
имовинско-правних  односа, а  које се односе  на 
пут и путни појас у насељеном мјесту  Грабовица у 
Општини  Власеница, означене су као: 
 

– дио кч.бр.626/1 новог премјера уписана у  

            ПЛ број 116 К.О.Грабовица у површини од 

           10 m², којој одговара дио парцеле старог    

           премјера  кч.бр.982/8 К.О. Грабовица, 

 

–  дио кч.бр.681/1 новог премјера уписана у 

ПЛ  број  116 К.О.Грабовица у површини од 

98 m², којој   одговара дио парцеле старог 

премјера 982/12 К.О.Грабовица, 

 

– дио кч.бр.1314/1 новог премјера уписана у 

ПЛ број  37 К.О.Грабовица, а којој одговара 

дио кч.бр.1233/2 К.О.Грабовица, 
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– дио кч.бр.1314/2 новог премјера уписана у 

ПЛ број 365 К.О.Грабовица, а којој одговара 

дио кч.бр.1233/1 К.О.Грабовица, 

 
– дио кч.бр.1314/3 новог премјера уписана у 

ПЛ број 364 К.О.Грабовица, а којој одговара 

дио кч.бр.1233/3 К.О.Грабовица. 

III 
Овај  Закључак ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-122/21 
Датум: 13.07.2021.године 
Власеница 
                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Горан  Ђурић, с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 
59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 
и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе 
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера 
на појаву болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 у Републици Српској број: 90-1/21 од 
01.07.2021. 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  01.07. 2021. до 15.07.2021. 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  01.07. 2021. до 15.07.2021. 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. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. 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“. 
 
4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго  
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
5. 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. Изузетно од тачке 5. 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. 
 
7. 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.  
 
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) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких 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 3. ове 
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја  
лица у објекту у зависности од површине укупног  
простора објекта. 
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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 01.07.2021. 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: 02-014-132/21-12 од 
21.06.2021. године.  
 
 
Број: 02-014-132/21-13                                                                     
Датум: 01.07.2021. године        
  
                                            КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                         Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 

59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 
и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17, 42/20 и 98/20), Закључка Владе 
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера 
на појаву болести изазване новим вирусом корона 
COVID-19 у Републици Српској број: 92-1/21 од 
14.07.2021. 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  15.07. 2021. до 29.07.2021. године забрањују се: 
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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   15.07. 2021. до 29.07.2021. 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. Од 15.07.2021. до 29.07.2021. 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“. 
 
4. Дозвољене активности из ове наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго  
спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ 
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 
 
5. 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. Изузетно од тачке 5. 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. 
 
7. 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.  
 
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) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемилошких 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. 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 
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 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 15.07.2021. 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: 02-014-132/21-13 од 
01.07.2021. године.  
 
 
Број: 02-014-132/21-14                                                                     
Датум: 15.07.2021. године     
     
                                              КОМАНДАНТ ШТАБА 
                                           Мирослав Краљевић, с.р. 
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