ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година IX
издаје
Број 06/20
"Службени гласник Општине
Пелагићево"

Пелагићево

Скупштина општине
Пелагићево

датум издавања

излази по потреби

29.04.2020.г.

главни и одговорни уредник
стручна служба

примјерак је бесплатан

тел 054/810-106

6. Јовица Гојковић, члан
- из реда представника Јавних установа
7. Алимпије Драгић, члан
8. Петар Јаковљевић, члан.

95.
На основу члана 39., 43., 47., 48. и
49. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута
Општине Пелаигћево ("Службени гласник
Општине
Пелагићево",
број:
2/17),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV
(двадестчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године донијела
је:

Члан 2.
Задатак
чланова
комисије
је
провођење
процедуре
примопредаје
дужности сходно члану 47., 48. и 49.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и
36/19).

ОДЛУКУ
о именовању комсије за провођење
процедуре примопредаје дужности

Члан 3.
Чланови комсије именују
период од 4 (четири) године.

Члан 1.
За чланове комсије за провођење
процедуре примопредаје дужности именују
се:
- из реда одборника:
1. Ивана Надаревић, предсједник
2. Јуро Бошковић, члан
3. Горан Бркић, члан,
- из реда службеника
4. Перо Иљић, предсједник
5. Симо Миличић, члан

се

на

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-4/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић
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(двадестчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године донијела
је:

96.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 51. Статута Општине Пелаигћево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелагићево на XXIV (двадестчетвртој)
редовној
сједници
одржаној
дана
30.12.2019.године донијела је:

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена у
угоститељским објектима на подручју
Општине Пелагићево
Члан 1.
(1) овом одлуком одређује се радноо
вријеме у угоститељским објектима који
послују на подручју Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.

(2) Угоститељским објектима, у смислу ове
одлуке сматрају се сви угоститељски
објекти који су регистровани за пружање
угоститељских услуга у складу са Законом
о угоститељству.

Прихвата се извјештај о раду
начелника Општине Пелагићево за период
између два скупштинска засиједања, број:
02-014-21/19 од 25.12.2019.године.

Члан 2.
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове
одлуке, сматра се вријеме у којем
угоститељски
објекти
морају
бити
отворени, односно вријеме у којем
угоститељски објекти обављају дјелатност у
току једног радног дана.

Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

Члан 3.
(1) радно вријеме угоститељских објеката
може бити:
А) прописано радно вријеме
Б) посебно радно вријеме.

Број: 01-022-4/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

(2) Прописано радно вријеме је радно
вријеме одређено овом одлуком и односи се
на радно вријеме за све угоститељске
објекте који раде на подручју Општине
Пелагићево.

97.
На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 51. Статута Општине Пелаигћево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број:
2/17), члана 33. Закона
о
угоститељству
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 45/17), и члана 2.
став 2. Уредбе о критеријумима за
одређивање радног времена у
угоститељским
објектима
("Службени
гласник Републике Српске", број: 44/11),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV

(3) Посебно радно вријеме је радно вријеме
које је различито од прописаног радног
времена и може бити продужено или
скраћено
и
које
се
одређује
у
свакомпојединачном случају у односу на
посебни угоститељски објекат и у
зависности од испуњених услова за
продужено или скраћено радно вријеме, а у
складу са чланом 20. и 22. Ове одлуке.
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Члан 4.

А) у времену од 06:00 до 22:00 часа у
зимском периоду
Б) у времену од 06:00 до 23:00 часа у
љетњем периоду.

(1) Угоститељ одређује радно вријеме
угоститељског објекта у складу са својим
пословним интересима, а у границама
одређеним овом Одлуком.

Члан 8.

(2) Рад у угоститељском објекту мора бити
организован на начин да се не ремети јавни
ред и мир и комунални ред.

(1) Радно вријеме угоститељским објектима
за исхрану и пиће – ноћни бар, диско бар,
ноћни клуб и диско клуб (дискотека)
прописује се:

(3) Рад у угоститељском објекту у
пословно-стамбеном објекту колективног
становања (стамбена зграда) мора бити
организован тако да не ремети кућни ред у
складу
са
посебнимпрописима
који
регулишу односе у заједници етажне
својине.

А) у времену од 19:00 до 02:00 часа
наредног дана у зимском периоду
Б) у времену од 19:00 до 03:00 часа
наредног дана у љетњем периоду.
Члан 9.

Члан 5.

Под љетњим периодом подразумијева
се период од 01.априла до 30. септембра
текуће године, а под зимским периодом
подразумијева се период од 01. октобра до
31.марта наредне године.

(1) У оквиру радног времена, прписаног
овом
одлуком,
угоститељ
одређује
распоред, почетак и завршетак радног
времена, тако да радно вријеме може бити и
краће од прописаног.

Члан 10.

(2) Угоститељ је обавезан распоред, почетак
и завршетак прописаног и посебног радног
времена видно истакнути на улазу у
угоститељски објекат.

Угоститељски објекти за смјештај,
објекти за пружање кетеринг услуга могу
радити у времену од 00:00 до 24:00 часа
(нон-стоп) сваким даном.

(3) Угоститељ је обавезан придружавати се
истакнутог радног времена из става 2 овог
члана.

Члан 11.
Угоститељски објекти који се налазе
ван зоне становања, у којима просторним
планом на подручју општине није
предвиђена стамбена градња или који у
свом окружењу немај изграђене стамбне
објекте, могу радити у времену од 06:00 до
03:00 часа наредног дана.

Члан 6.
(1) Радно вријеме у угоститељским
објектима за исхрану и пиће прописује се:
А) у времену од 06:00 до 23:00, а за дане
викенда (петак и субота) од 06:00 до 24:00
часа у зимском периоду.
Б) у времену од 06:00 до 24:00, а за дане
викенда (петак и субота) од 06:00 до 01:00
часова наредног дана у љетњем периоду.

Члан 12.
У угоститељским објектима за
смјештај у којима се обавља више
различитих угоститељских дјелатности у
различитим
врстама
угоститељских
објеката , утврђује се радно вријеме
посебно та сваку дјелатност и врсту
угоститељског објекта.

Члан 7.
(1) радно вријеме угоститељским објектима
за исхрану и пиће који се налазе у
пословно.стамбеном објкету колективног
становања (стамбена зграда) прописује се:
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Члан 13.

(2) за вријеме новогодишњих празника (31.
децембар на 01.јануар, 01.на 02.јануар и
13.на 14.јануар, радно вријеме свим
угоститељским објектима је неограничено.

(1) Угоститељске услуге које се пружају
изван
угоститељских
објеката
(на
сајмовима,
вашарима
и
сличћним
манифестацијама), могу се пружати у
оквиру радног времена тих манифестација,
које одређује организатор манифестације у
складу са посебним прописима.

(3) одредбе става 2.овог члана односе се на
угоститељске објекте којиме је скраћено
радно вријеме.
(4) Угоститељи, у скалду са тржишним
условима пословања, имају право одредити
једна или више радних дана у недјељи као
нерадне дане.

(2) Радно вријеме угоститељских објеката
смјештених у објектима у којима се обавља
нека друга дјелатност (културна, образовноваспитна, спортска, трговинска и др.)
утврђује се у складу са радним временом
тог објекта, али не дужим од прописаног
радног времена овом одлуком.

(5) Обавјештење из става 1.,2.и 3.овог члана
мора бити видно истакнуто на улазу у
угоститељски објекат или на другом
видном мјесту у угоститељском објекту.

Члан 14.
Члан 16.
(1) Радно вријеме дијела угоститељског
објекта на отвореном простору или на
површинама
прилагођеним
пружању
угоститељских услуга изван угоститељског
објекта, као што су баште или терасе,
почиње и завршава се у радном времену тог
угоститељског објекта.

(1) Угоститељски објекти смјештениу
пословно-стамбени објекат колективног
становања (стамбена зграда), односно у
насељу са индивидуалним стамбеним
јединицама (породичне куће) или у близини
здравствне
установе
са
смјештајем
пацијената, амбуалнте, морају испуњавати
услове у погледу заштите од буке у складу
са посебним прописима.

(2) изузетно од става 1. овог члана ,
угоститељски објекти за исхрану и пиће –
ноћни бар, диско бар, ноћни клуб и диско
клуб (дискотека) након истека прописаног
радног времена угоститељских објеката за
исхрану и пиће – бар, кафана, кафебар,
бифе,
ресторан
и
остали
слични
угоститељски објекти не могу обављати
дјелатност на отовреном простору или на
површинама
прилагођеним
пружању
угоститељских услуга изван угоститељског
објекта, као што су љетње баште, терасе,
без обзира на радно вријеме затвореног
дијела тог објкета.

(2) Ниво буке у угоститељским објектима
из става 1.овог члана не смије прелазити
границе
дозвољене
чујности
изван
угоститељског објекта у складу са
прописима из области заштите животне
средине.
Члан 17.
(1) Прије извођења живе музике у
угоститељском објекту, угоститељ је дужан
прибавити
сагласност
одјељења
за
привреду,
финансије
и
друштвене
дјалтности
Општине
Пелагићево
за
извођење живе музике у угоститељском
објекту.

(3) одредба става 2. овог
члана не
примјењује се на угоститељске објекте за
исхрану и пиће – ноћни бар, диско бар,
ноћни клуб и диско клуб (дискотека)
уколико се налазе ван зоне становања у
смислу члана 11. ове одлуке.

(2) Захтјев за извођење живе музике, у
смислу претходног става овог члана,
угоститељ је дужан поднијети најкасније
три дана прије извођења музике уживо.

Члан 15.
(1) Угоститељски објекти не морају радити
у дане републичких и вјерских празника.

(3) Уз захтјев из претходног става овог
члана угоститељ је дужан доставити доказ о
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претходно уплаћеној општинској комунлној
такси.

не краћем од годину дана од дана издавања
препоруке и
В) прибављање доказа да угоститељ није
правоснажно
кажњен
изрицањем
прекршајног налога или доношењем
правоснажног рјешења надлежног суда за
прекршај због прекорачења радног времена,
односно због нарушавања јавног реда
имира у угоститељском објекту за јкоји се
тражи продужено радно вријеме и то у
периоду од шест мјесеци прије подношења
захтјева за рад у продуженом радном
времену.

Члан 18.
У свим угоститељским објектима,
без обзира на дужину радног времена, није
дозвољено извођење живе музике као ни
емитовање музике преко музичких уређаја
у времену од 22:00 до 06:00 часова уколико
има чујност изван затвореног дијела објекта
у којем се изводи, односно емитује.
Члан 19.

(2) за рад у продуженом радном времену
угоститељ подноси захтјев надлежном
Одјељењу, уз прилагање доказа из става
1.овог члана.

(1) Одјељење за привреду, финансије и
друштвене
дјелатности
Општине
пелагићево (у даљем тексту: надлежно
одјељење) може, на појединачни захтјев
угоститеља, одредити да угоститељски
објекат ради у продуженом времену,
односно по службеној дужности да
угоститељски објекат ради у скраћеном
радном времену, у складу са условима за
одређивање посебног радног времена
прописаног овом одлуком.

(3) Рад у продуженом радном времену из
става 1.овог члана може изностити најдуже
шест мјесеци од дана издавања рјешења.
(4) По истеку рока из става 3.овог члана,
угоститељ може поднијети захтјев за
поновни рад у продуженом радном
времену.

(2) За одређивање посебног радног времена
угоститељског објкета надлежно одјељење
из става 1.овог члана издаје рјешење.

(5) Уколико се у периоду рада
угоститељског објекта у продуженом
радном времену оствариједан од разлога из
члана 23.став1.ове одлуке за скраћење
радног времена, надлежно Одјељење по
службеној
дужности
одређује
угоститељском објекту рад у прописаном
радном времену.

Члан 20.
(1) критеријуми за продужено радно
вријеме су:
А) налаз и мишљење овлаштене стручне
организације за мјрење нивоа буке којим се
потврђује да су у угоститељском објекту
проведене мјере за заштиту од буке и да се
угоститељ придржава прописаног нивоа
буке уколико се објекат налази у пословностамбеној згради колективног становања,
односно у насељу са индивидуалним
стамбеним јединицама или у близини
здравствене
установе
за
смјештај
пацијената.
Б) препорука Туристичке организације
пелагићево која је надлежна за тиристичку
промоцију
подручја
на
којем
се
угоститељски објекат налази, чиме се
потврђује његов значај у укупној
туристико-угоститељској понуди Општине
Пелагићево, утврђен на основу пружања
квалитетне угоститељске услуге у периоду

(6) У случају из става 5.овог члана
угоститељ не може поново поднијети
захтјев за продужење радног времена у
року од 6 мјесеци од дана доношења
рјешења из става 3.овог члана.
(7) Продужено радно вријеме из става
1.овог члана може бити дуже до два сата у
односу на прописано радно вријеме, што у
сваком конкретном случају одређује
надлежно Одјељење.
(8) За рад у продуженом радном времену из
става 1.овог члана морају бити кумулативно
испуњени услови из става 1.овог члана.
(9) Рад у продуженом радном времену не
може се одредити по службеној дужности.
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правоснажног рјешења надлежног суда за
прекршаје због ремећења јавног реда и
имира у угоститељском објекту и
прекорачења дозвољеног нивоа буке.

Члан 21.
(1) Угоститељским објкетима којиманије
продужено радно вријеме у смислу члана
20.ове одлуке, а организују пригодне
свечаности, као што су прославе, матурске
забаве, јубиларне прославе, рођендани и
слични догађаји затвореног типа, може се
само за њихову организацију одредити
дуже радно вријеме (у даљем тексту:
пригодно радно вријеме).

Б) ако је угоститељски објекат дио
пословно-стамбеног објкета колективног
становања или се налази у насељу за
индивидуално становање, односно у
близини здравствених установа за смјештај
пацијената, а у објкету или у његовој
непосредној близини се учестало ремети
јавни ред и мир, о чему постоје записници о
извршеном
инсепкцијском
прегледу
надлежних органа о прекорачењу радног
времена и прекорачењу дозвољеног нивоа
буке.

(2) За рад у пригодном радном времену из
става 1.овог члана потребно је да
угоститељски објекат
закупљен ради
одржавања забаве затвореног типа, односно
да угоститељски објекат не пружа услуге
трећим лицима, да се наведена активност
обавља у оквиру регистрованих дјелатности
угоститеља, као и да је угоститељ испунио
услове из члана 20.став 1.тачка а) и в) ове
одлуке.

(2) Надлежно Одјељење доноси рјешење о
скраћењу радног времена на захтјев других
надлежних органа који утврде да су
прекршене одредбе ове Одлуке, као и
одредбе из члана 6.,7., 8.и 11.ове Одлуке.

(3) Захтјев за пригодно радно вријеме у
случајевима из става 1.овог члана
угоститељ подноси надлежном Одјељењу,
најкасније пет дана прије одржавања
активности из става 1.овог члана, уз
прилагања
доказа
о
организацији
активности из става 1.и 2. Овог члана .

(3) Овлаштени органи за подношење
захтјева за скраћење радног времена из
става 2.овог члана су:
А) комунална полиција
Б) еколошка инспекција
В) надлежни орган полиције.
(4) Надлежно Одјељење може по службеној
дужности затражити доставу употребних
извјештаја органа из става 3.овог члана
ради скраћења радног времена.

(4) Угоститељ може највише једном
седмично поднијети захтјев из става 3.овог
члана.
(5) Надлежно Одјељење одлучује о дужини
трајања пригодног радног времена и о томе
обавјештава комуналну полицију.

Члан 23.
(1) Надлежно Одјељење у року од 15 дана
од дана пријема захтјева органа из члана
22.став 3.ове Одлуке одлучује о захтјеву за
скраћење радног времена и о томе
обавјештава подносиоца захтјева.

(6) На објекте у којима се организују свадбе
не примејњују се одредбе ис става 1. до
5.овог члана.
Члан 22.

(2) Ако се у поступку утврди да је испуњен
један од услова за скраћење радног
времена, надлежно Одјељење ће рјешењем
одредити
скраћење
радног
времена
угоститељског објекта на период од
најмање три мјесеца до најдуже шест
мјесеци од дана доношења рјешења о
скраћењу радног времена.

(1) Критеријуми за скраћење радног
времена су:
А) ако је током године угоститељ најмање
два пута кажњен изрицањем прекршајног
налога
или
правоснажног
рјешења
надлежног суда због прекорачења радног
времена, односно ако је, током године,
угоститељ
најмање
једном
кажњен
изрицањем прекршајног налога или

(3) Радно вријеме се може скратити за један
сат у односу на прописано радно вријеме.
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(4) По истеку периода из става 2.овог члана
угоститељ обавља угоститељску дјелатност
у прописаном радном времену.

Члан 27.
Корисник услуге угоститељског
објекта дужан је да, на упозорење о кршењу
пророписа о радном времену упућеном од
стране запосленог особља угоститељског
објекта, напусти угоститељски објекат.

(5) Уколико је угоститељ обављао
дјелатност у продуженом радном времену,
након скраћења тог радног времена, обавља
дјелатност у прописаном радном времену.

Члан 28.
(6) Надлежно Одјељење по истеку рока
трајања мјере из става 2.овог члана писаним
путем обавјештава угоститеља о томе да
може обављари угоститељску дјелатност у
прописаном радном времену.

(1) Надзор над примјеном ове одлуке, у
погледу придржавања радног времена у
угоститељским објектима, врши комунална
полиција,
у
складу
са
посебним
овлаштењима прописаним у закону који
регулише област угоститељства и закону
који прописује поступање комуналне
полиције.

(7) О скраћеном радном времену надлежно
Одјељење
обавјештава
комуналну
полицију.
Члан 24.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном ове
Одлуке, у погледу нивоа буке у
угоститељским објектима, врши еколошки
инспектор, у складу са посебним
овлаштењима из закона који регулише
област рада инспекција и заштиту животне
средине.

Уколико се у периоду од једне
године од дана доношења рјешења о
одређивању скраћеног радног времена
поново покрене исти поступак у којем се по
други пут утврди испуњеност услова за
скраћење радног времена, новим рјешењем
одредиће се да скраћено радно вријеме
таквог
угоститељског
објекта
траје
календарски најмање шест мјесеци до
најдуже годину дана.

Члан 29.
Угоститељи су дужни своје радно
вријем ускладити са одредбама ове одлуке у
року од 30 дана од дана њеног ступања на
снагу.

Члан 25.
(1) Вријеме толеранције, односно вријеме
конзумације услуге које је почело у
прописаном рдном времену износи 30
минута рачунајући од момента истека
прописаног или посебног радног времена
угоститељског објекта.

Члан 30.
(1) новчаном казном у износу од 800,00 до
4.000,00 КМ казниће се за прекршај
угоститељ као привредно друштво ако:
А) се не придржава прописаног и посебног
радног времена из члана 6.,7.,8.,11.,20.,21.и
22.ове одлуке и
Б9 обавља угоститељску дјелатност, а у
угоститељском објекту нису испуњени
услови за заштиту од буке из члана 16.ове
одлуке.

(2) Угоститељи су обавезни поштовати
вријеме толеранције из става 1.овог члана.
Члан 26.
Сматра се да је угоститељ прекршио
одредбе ове Одлуке о раду у оквиру
прописаног или посебног радног времена,
уколико се по истеку времена толеранције
из члана25.ове Одлуке у објекту затекну
лица кој анису запослена у угоститељском
објкету и у објекту се гостима пружају
угоститељске услуге.

(2) За прекршај из става 1.овог члана
казнити ће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 200,00
до 1.000,00 КМ.
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(3) За прекршај из става 1.овог члана
казниће се угоститељ као предузетник или
физичко лице новчаном казном у износу од
400,00 до 2.000,00 КМ.

Члан 32.
Новчаном казном у распону од 50,00
до 250,00 казниће се физичко лице, као
коринсик услуге угоститељског објекта,
који се по истеку времена толернације
затекне у угоститељском објкету, а било је
претходно упозорено на кршење прописа о
радном времену од стране запосленог
особља угоститељског објекта (члан 27.ове
Одлуке).

Члан 31.
(1) Новчаном казном у износу од 400,00 до
2.500,00 КМ казниће се за прекршај
угоститељ као привредно друштво ако:
А) обавља угоститељску дјелатност у
пословно-стамбеном објекту колективног
становања (стамбена зграда), а својим
радом ремети кућни ред (члна 4,ове
Одлуке).

Члан 33.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престају да важе све претходне одлуке које
су се односиле на ову правну материју.

Б) Обавља угоститељску дјелатност у
угоститељском објкету за смјештај, а не
поштује прописано радно вријеме из члана
12.ове Одлуке.

Члан 34.

В) Обавља угоститељску дјелатност на
отовреном простору или на површинама
прилагођеним пружању угоститељских
услуга изван угоститељског објекта (баште,
терсе) у супростности са чланом 14.став 1.и
2.ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-83/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Г) Се не придржава радног времена из
члана 13.ове Одлуке.
Д) не истакне обавјештење о радном
времену из члана5.и 15.став 1.,2.и 3.ове
Одлуке.

98.
На основу члана 6. Закона о
комуналним дјелатностима ("Службени
гласник Републике Српске", број: 124/11,
100/17), члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19, члана 51.
Статута Општине пелагићево ("Службени
гласник Општине пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV
(двадестчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године донијела
је:

Ђ) Не поштује вријеме толеранције из
члана 25.ове Одлуке.
Е) Не посједудује одобрење за извођење
живе музике у угоститељском објекту
(члан17.ове Одлуке).
Ж) Уколико чујност музике излази изван
затвореног дијела угоститељског објекта
(члан 18.ове Одлуке).
(2) За прекршај из става 1.овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 100,00 до
500,00 КМ.

ОДЛУКУ
о комуналном реду
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

(3) За прекршај из става 1.овог члана
казниће се за прекршај угоститељ као
предузетник или физичко лице новчаном
казном у износу од 200,00 до 1.000,00 КМ.
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Члан 1.

простори око продајних објеката, бензинске
станице и простор око њих).

Овом
Одлуком
уређује
се
комунални ред и одржавање комуналног
реда на подручју Општине Пелагићево,
мјере за провођење комуналног реда и
казнене одредбе предвиђене за кршења
одредби утврђених овом Одлуком и
прописују се услови и начини:

II – ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

НА

Члан 3.
Одржавање
чистоће
јавних
површина
подразумијева
редовно и
ванредно чишћење, уклањање снијега и
леда, отпадних материја те предузимање
других мјера за одржавање чистоће.

одржавање
чистоће
на
јавним
површинама,
- уређења насеља и спољних дијелова
зграда,
- привременог заузимања јавних површина,
- извођења радова на јавним површинама
- одржавање јавног зеленила,
- одржавање септичких јама,
- одржавање јавне расвјете,
- одржавање пијаца и пружање услуга на
њима,
- одржавање привремених аутобуских
стајалишта и паркиралишта,
уклањање
противно
постављених
предмета и напуштених возила,
- одлагање земље, грађевинског материјала
и дрвног отпада,
- одржавање димњака и димовода,
- држања перади, стоке и других животиња,
- сузбијања и уништавања коровске биљке
амброзија,
- уређење насеља поводом државних
празника.

Члан 4.
Одржавање чистоће јавних површина
врши надлежни орган, односно правно лице
или предузетник коме је повјерено
обављање
комуналне
дјелатности
одржавања чистоће јавних површина.
Поред лица из претходног става и сва
друга лица дужна су предузимати мјере на
одржавању чистоће из члана 3.ове Одлуке.
Члан 5.
Мјерама за одржавање чистоће мора
се обезбиједити да јавне површине буду
чисте, да испуњавају санитарно хигијенске
услове, услове за њихово нормално
кориштење као и естетски изглед.
Члан 6.

Члан 2.

Вријеме, средства и начин чишћења
јавних површина морају се ускладити и
вршити тако да се грађани не узнемиравају
буком, штетним и неугодним мирисима, да
сене прљају и оштећују објекти, насади,
трављаци и слично, те да се не омета
саобраћај возила и пјешака, те обављање
других дјелатности на јавним површинама.

Јавне површине су земљишта или
водне површине намијењене за обављање
јавних функција, дјелатности и активности
и које су као такве доступне неодређеном
броју индивидуално неодређених физичких
или правних лица, а нарочито:
саобраћајне
површине
(коловози,
тротоари, пјешачке стазе, тргови, јавна
паркиралишта и сл.),
- зелене површине (паркови, травњаци,
цвијетњаци и други цвјетни и јавни насади,
- уређене и неуређене површине око
стамбених, пословних и других објеката,
- водотоци и обале водотока (ријеке,
рјечице, потоци, канали),
- спомен обиљежја, излетишта, природне и
радом створене вриједности,
- површине и објекти намијењени јавној
употреби (отворени пијачни и тржнички

Члан 7.
Редовним чишћењем се уклања
нечистоћа која настаје редовним и
уобичајеним кориштењем јавне површине,
а обавља се у складу са Планом одржавања
чистоће јавних површина, који доноси
орган управе надлежан за комуналне
послове.
План из претходног става садржи:
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- динамику и начин чишћења јавних
површина,
- динамику прања саобраћјних површина,
- одржавање чистоће и проходности
сливника за оборинске и друге отпадне
површинске воде,
- динамику и начин одвожења отпада са
јавних површина,
- друге елементе за ефикасно одржавање
јавних површина.

Члан 11.
Надлежни орган управе одређује
мјестана јавним површинама за постављање
клупа, расвјете, заштитне опреме –
рукохвата, стубића, огласних табли, те
врши постављање и замјену истих по
потреби.
Члан 12.
Забрањено је комуналне објекте и
уређаје у општој употреби уништавати,
премјештати или на било који начин
оштећивати.

Члан 8.
Ванредно чишћење врши се у
случајевима када се редовним чишћењем, а
због повећаног обима или интезитета
кориштења јавних површина не обезбјеђује
чистоћа истих у довољној мјери, а одређује
га надлежно одјељење.
Ванредно чишћење обавља се:
- послије већих временских и других
непогода (поплава, пожари, земљотреси и
друге елементарне непогоде),
- код већих кварова на водоводним,
канализационим и другим инсталационим
мрежама,
- у вријеме предузимања посебних мјера у
циљу сузбијања и спречавања заразних
болести или у циљу заштите животне
средине,
- прољетно чишћење на подручју јединице
локалне самоуправе,
- ради отклањања депоније отпада са јавних
површина у случајевима када су непозната
лица одложила отпад,
- у вријеме и након одржавања
манифестација.

Члан 13.
Правна лица и предузетници који
обављају дјелатност у објкетима уз јавне
површине, дужни су свакодневно довести
јавну површину у чисто и уредно стање, ако
због њихове пословне и друге дјелатности
долази до прљања јавних површина око
објекта.
Власници и корисници спортских и
рекреативних објеката, забавних паркова и
игралишта, организатори јавних скупова,
јавних приредби и привремени корисници
јавних површина, обавезни су осигурати
чишћење јавне површине које слуће као
приступ објкетима или за постављање
објеката, такод а те поршине буду чисте и
уредне у року од 24 сата по завршетку
приредбе, односно времена кориштења
објекта.
Члан 14.

Члан 9.

При обављању грађевинских радова
извођачи су дужни да предузму сљедеће
мјере за спречавање прљања јавних
површина:
- чиститијавне површине око градилишта
од свих врста грађевинског или другог
материјала, блата и слично чије је таложење
на јавним површинама посљедица извођења
радова,
- за вријеме рушења грађевинског објкета
спријечити стварање прашине,
- грађевински материјал депоновати у
оквиру градилишта да се материјал не
разноси по јавним површинама,
- прати и чистити возила прије њиховог
изласка са градилишта уколико постоји
могућност прљања јавних површина,

Посуде за улични отпад поставља и
одржава надлежни орган, односно правно
лице или предузетник коме је повјерено
обављање ових послова.
Члан 10.
Посуде за улични отпад се
постављају на мјеста гдје не ометају
саобраћај воуила и пјешака.
Пражњење посуда врши се у складу
са Планом рада повјериоца ових послова.
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- бацање кућног отпада у посуде за улични
отпад,
- вршење било каквих радњи без одобрења
надлежног органа,
- паркирање моторних возила, оима на
јавним површинама које су намијењене за
исто,
- напасање и храњење стоке,
- продавање стоке ван сточне пијаце,
- резање огревног дрвета,
- паљење отпада, лишћа, папира, гума и
другог запаљивог материјала,
- кориштење јавних површина супротно
њиховој намјени.
Ова забрана, осим јавних површина,
односи се и на све друге површине беу
обзира на титулара својине.

Члан 15.
На
јавним
површинама
је
забрањено:
- обављати било какве радње или вршити
њихово пропуштање, којима се прљају или
оштећују јавне површине,
- гажење, уништавање, оштећење и
загађивање паркова, засада, зелених и
цвјетних површина, као и уређаја и
предмета који се налазе на тим мјестима,
- паљење отпада, лишћа, папира, гума и сл.,
- оштећење корипи и других посуда за
отпад,
- бацање и одлагање отпада било које врсте
мимо предвиђеног простора,
одлагање
отпадног
грађевинског
материјала, земље и слично,
- паркирање воуила на трговима,
тротоарима, зеленим површинама и
мјестима на којима се налазе улични
хидранти, сливници, контејнери и посуде за
одлагање комуналног отпада, пролази,
приступни путеви, стазе и лсично,
- поправак, сервисирање и прање возила
или других прљавих предмета,
- испуштање уља, свих врста отпадних
текућина, прљавих и масних течности, боја,
лакова, креча, животињског измета,
фекалија и било којих дургих течности које
прљају јавну површину,
- бацање отпада у водотоку и на обале
водотока,
- остављање и излагање предмета на јавној
површини који могу упрљати и повриједити
пролазнике,
- постављање спомен плоча и сличних
обиљежја на мјестима страдања,
- изношење крутог отпада из дворишта,
башти и воћњака,
- остављање возила која нису у возном
стању (неисправна, хаварисана и слично) и
дијелова возила,
- испуштати фекалне и друге отпадне воде,
- бацати рекламе и друге летке,
- истицање назива фирме, реклама,
рекламних паноа, билборда и сл.без
одобрења органа управе надлежног за
комуналне послове,
- цртање и писање разних порука и
теркстова,
- оштећење дјечијих забавних направа и
уређаја,
- ненамјенско кориштење сливника,

Члан 16.
Уклањање снијега и леда са јавних
површина обавља се по Плану рада зимске
службе
који
сачињава
надлежни
органуправе најкасније до 15 (петнаестог)
новембра сваке године за наредни зимски
период иистим се утврђују сва битна
питања која сеодносе на рад зимске службе.
Члан 17.
За уклањање снијега и леда са
тротоара који се налази испред зграде,
односно припадајуће грађевинске парцеле,
испрд пословних зграда и пословних
простора,
испред
стамбено-пословних
зграда, испред зграда у изградњи, испред и
око неизграђеног грађевинског земљишта
одоговрна су правна и физичка лица која
користе те непокретности као власници,
односно корисници непокретности или као
закупци или као непосредни држаоци те
непокретности.
За уклањање снијега и леда око
монтажних објеката приврменог карактера
постављених на дијелу јавне површине, око
бојекта одговорно је лице коме је одобрено
постављање тог објкета.
Инвеститори и извођачи радова
одговорни су за уклањање снијега и леда са
тротоара који се граниче са површинама на
којима се изводе радови.
Уклањање снијега и леда са
површина иу става 1.2.и 3. овог члана врши
се у ширини постојећег тротоара, а
минимално 1,5 метара у дужини парцеле
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која се граници са јавном површином, тако
да се не затрпавају сливници, а снијег и лед
се одлажу тако да не ометају саобраћај на
коловозу и пролаз пјешака тротоаром.

Члан 22.
Приликом
постављања
клима
уређаја мора се регулисати одвођење
кондензата из вањске јединице клима
уређаја, тако да се вода не излива на јавну
површину и не омета пролаз пјешака.
На прозорима, вратима, терасама,
балконима, лођама, оградама и другим
вањским дијеловима зграде забрањено је
истресати крпе, тепихе и сл., бацати отпад,
просипати воду или на дурги начин прљати
јавну површину.

Члан 18.
Са крова и других спољиних
дијелова зградњ гдје постоји могућност
пада леденице и снијега
на јавну
површину, власник, односно корисник
зграде дужан је да уклања леденице и
снијег ради спречавања и откањања
опасности за живот и здравље људи и
безбједности добара и околине.
У случају да није могуће уклањање
леденица са зграде, власник, односно
корисник зграде је дужан благовремено
поставити занкове упозорења на опасност
од
обрушавања
леденица,
као
и
одговарајуће препреке ради обилажења
угоржених дијелова површине из става
1.овог члана.

Члан 23.
Спољни дијелови излога (дрвени
или метални оквири) морају се редовно
одржавати (бојити и чистити), а стаклене
површине редовно прати.
Изван
пословног
простора
забрањеноје излагати (вјешати) робу на
врата, прозоре или на фасаду пословног
простора, излоге и друге дијелове
просотрије до уличне стране трговинских и
занатских радњи и осталих пословних
просторија забрањено је истицати рекламе,
огласе и друге натписе који нису у вези са
предметом пословања тих објеката.
Излози морају бити освијетљени
цијелу ноћ, осим у случајевима штедње
електричне енергије и у другим ванредним
околностима.

Члан 19.
Уклањање снијега и леда са јавних
површина, као што су спортски објекти и
објекти јавних институција, обављају
субјекти
који
управљају
тим
површинама,односно који те површине
користе.
III- УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И СПОЉНИХ
ДИЈЕЛОВА ЗГРАДА

Члан 24.

Члан 20.

Власници,
односно
корисници
зелених површина уз пословне и стамбене
зграде,
неизграђеног
грађевинског
земљишта као и других слићних површина
морају их редовно одржавати у чистом и
уредном стању, што подразумијева да се на
наведеним површинама не може налазити
струга, дивље шибље, отпад и слично.
Површине из претходног става могу
се оградити и поставити одговорајући
натписи којим се забрањује депоновање
смећа и других отпадних материја.
Забрањено је у дворишту и око
зграда од уличне стране држати отпад и
дотрајале ствари (аутомобилске олупине,
старе машине, даске и сл.) које совјим
изгледом инередом нарушавају изглед
насеља.

Спољни дијелови зграда и јавних
објеката (фасаде, излози, врата и др.) морају
се одржавати у чистом и уредномс тању.
О поправкама, обнови и одржавању
фасаде и осталих спољашњих дијелова
зграда дужни су се старати органи те
организације које управљају зградама, а код
осталих објеката власници или корисници
тих зграда.
Члан 21.
Забрањено је исписивање графита,
прљање, оштећење и лијепљење плаката на
зидове, фасаде, излоге, на спољашње
дијелове зграде или ограде.
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Члан 25.
Члан 30.
Отвори на јавним површинама
(шахтови, сливници и сл.) морају бити у
исправном, односно функционалном стању.
Отворима у смислу претходног
става сматрају се нарочито:
- отвори за водовод, канализацију,
електричне, ПТТ каблове и сл.,
- сливници и поклопци на јавној
канализацији.
Члан 26.
Отвори из претходног члана морају
бити затворени поклопцима. Поклопци
отвора на улицама и другим површинама
јаваног саобраћаја морају бити од ребрастог
– храпавог материјала, а поједина поља
наливена асфалтом како би се избјегла
клизавост.
Дотрајали и оштећени поклопци
морају се на вријеме замијенити, за вријеме
употребе односно извођења радова морају
се оградити препрекама и обиљежити
видљивим знацима, а по завршетку морају
се прописно затворити, а ограде и препреке
уклонити.

Забрањено
је
усмјеравање
оборинских и отпадних вода на јавне
површине,
приватне
посједе
и
саобраћајнице.
Отпадне воде чине атмосферске
падавине, вода од прања улица и јавних
површина, вода из базена за купање и сл., а
исте се одводе путем сливника за одвод.
Уличне сливнике, као и уређаје за
одводњу атмосферских и отпадних вода са
јавних саобраћајних површина одржава
орган управе надлежан за комуналне
послове или давалац комуналних услуга
којем је општина повјерила вршење ових
послова.
Отворене сливничке канале за
одвођење
атмосферских
вода
уз
саобраћјнице забрањено је премоштавати
без одобрења органа управе надлежног за
комуналне послове.
Забрањено је спајање фекалне
канализације са канализацијом за одвођење
оборинских вода, као и одлагање крупног,
опасног, животињског и другог отпада.

Члан 27.

Члан 31.

О одржавању отвора за водовод,
канализацију, електричних и ПТТ каблова
дужна су се старати правна лица која
управљају објектима на којима се налазе
поменути отвори.

Набавку, постављање и одржавање
табли са називом улица врши орган управе
надлежан за комуналне послове.
Забрањено
је
неовлаштено
постављање или скидање табли са називом
улица и табли са кућним бројевима.

Члан 28.
IV – ПРИВРЕМЕНО
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Поклопци шахтова, канализације,
водоводних вентила и слично који сеналазе
на коловозу морају се одржабати у
исправном стању тако да горња ивица буде
у нивоу коловоза.
Одржавање поклопаца из става
1.овог члана врши правно лице које
управља или које еј власник наведеног
уређаја.

ЗАУЗИМАЊЕ

Члан 32.
Под приврменим заузимањем јавних
површина у смислу ове одлуке сматра се:
- постављање привремених монтажних
објеката – киоска,
постављање
љетњих
башти
уз
угоститељске објекте,
- постављање привремених монтажних
објеката – гаража,
- постављање жардињера и других посуда
за дкоративно зеленило,
- постављање покретних објеката на
точковима, постављање тезги, расхладних
уређаја, сталака, столова за продају књига,

Члан 29.
Забрањено
је
оштећивати
и
уклањати поклопце са отвора из члана
26.ове Одлуке.
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часописа, штампе, разгледница, сувенира,
наочала, украсних предмета, бижутерије,
лутрије, те прехрамбених производа који се
припремају на лицу мјеста (кокице, кестен,
кукуруз, помфрит и сл.),
- постављање огласних витрина, паноа,
огласних табли, рекламних натписа, и
слично,
постављање
грађевинских
скела,
депоновање
грађевинског
и
другог
материјала и сировина, радних машина
(дизалица, кранова, мјешалица за бетон и
сл.) и свако друго заузеће ради извођења
радова,
- постављање реквизита и забавних радњи
(рингишпила, луна парк, циркусни шатори
и сл.) и других спортских и забавних
садржаја,
- одржавање манифестација, промоција и
дегустација,
- јавно окупљање (предизбони митинзи,
организовани протестни скупови и сл.),
- кориштење јавне површине ради
депоновања огревног материјала (угља,
дрва, пиљевине и сл.),
- бетонирање прилаза, улаза, постављање
ограђеног камена, постављање степеница.

Привремени корисник на мјесту гдје
врши
привремено
заузимање
јавне
површине обавезан је посједовати и
одобрење и показати га на захтјев надлежне
иснпекције и комуналне полиције.
Члан 34.
Објкети из члана 32. Ове одлуке и
мјеста на јавним површинама на којима је
одобрено
постављање
привремених
објеката морају испуњавати сљедеће
услове:
- постављањем привремених објеката не
може се спријечити или угорзити
кориштење зграда или других објеката и
сигурност пролаза возила и пјешака, нити
стварати материјална штета,
- привремени објекти који се постављају у
близини раскрсница не смију својим
постављањем смањити сигурност лица коај
учествују у саобраћају нити својим
положајем смањити прегледност и одвијање
саобраћаја,
- објкети морају бити монтажнодемонтажни и лаке конструкције,
- објекти се могу само постављати на мјеста
на којима неће доћи до прљања јавне
површине и ометања саобраћаја,
- поствљање објекта не смије угоржавати
одржавање објекта и уређаја комуналне
инфраструктуре,
- величина, односно габарити ове врсте
објеката зависе од намјене и локације
предметног објекта.

Члан 33.
Привремено
заузимање
јавне
површине може се вршити само по
претходно прибављеном одобрењу за
привремено заузимање јавне површине (у
даљем тексту:одобрење).
Захтјев за издавање одобрења
подноси
лице
заинтересовано
за
привремено заузимање јавне површине
надлежноморгану управу.
Одобрењем се одређује мјесто,
укупна
површина
коју
заузимају
постављени објекти, висина накнаде,
намјене и вријеме постављања.
Привремено
заузимање
јавне
површине се одобрава на одређено вријем
до 6 (шест) мјесеци (љетње баште), а остали
привремени објекти најдуже до 5 (пет)
година.
Након истека важности одобрења
странка може тражити издавање новог
одобрења.
Престанком
важења
одобрења
привремени корисник је обавезан да
престане са кориштењем јавне површине.

Члан 35.
Мјеста на јавним површинама на
којима је одобрено постављање столова и
столица ради постављања башти морају
испуњавати сљедеће услове:
- простор који опреостаје за пролаз пјешака
не смије бити ужи од 1,20 м,
- удаљеност баште, односн њене ограде од
руба коловоза не смије бити мања од 1
метра,
- постављање баште смије се одобрити
искључиво испред пословног простора, с
тим да ширина, односно дужина одобрене
баште не смије прелазити габарите
пословног простора,
- одобрење за постављање баште не смије
се издати пословном просотру који нема
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непосреданприступ – улазу са јавне
површине,
- габарити љетних башта се одређују
рјешењем надлежног органа управе,
- у површину баште урачунава се и
површина живице, жардињере или друге
одговарајуће ограде која мора бити
постављена уз све ивице баште, изузев
улаза који мора бити величине најмање 1,5,
а највише 2,5 метара,
- висина ограде не смије бити већа од 80 цм,
- по престанку рада угоститељског објекта,
површина на којој се налази башта мора се
довести у стање утврђено намјеном
простора у року од 15 (петнаест) дана, ако
се то не учини плаћа се наканда за цијели
период.

Члан 38.
Надлежни орган и комунална
полиција неће дозволити политичким
странкама,
коалицијама,
листама
независних кандидата да постављају огласе,
плакате, постере, односно да пишу своја
имена или слогане које су у вези са
предизборном кампањом, унутар или на
зград еу којима су смјештени органиуправе
на свим нивоима, укључујући јавно
оглашавање и политичко плакетирање на
унутар и покрај зграде општине, јавне
установе, на вјерскимобјкетима, на јавним
путевима и јавним површинама, дрвећу,
електричним стубовима, осим на мјестима
предвиђеним за плакетирање и оглашавање.

Члан 36.

Члан 39.
Захтјев за постављање сопствених
пропагандних
паноа
или
билборда,
политички субјекти подносе надлежном
органу општинске управе.

Одобрење за постављање љетње
баште издаје се за период од 01.04. до 01.10.
текуће године.
Уколико се јавне површине користе
за пружање угоститељских услуга ван
периода утврђеног у ставу 1.овог члана
плаћа се наканда као у сезони.

V ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА
Члан 40.

Члан 37.
Јавне
површине
могу
се
прекопавати ради:
- извођења радова на градњи,
реконструкцији и одржавању комуналне и
друге инфраструктуре,
- извођења прикључака објеката у
изградњи
на
комуналну
и
другу
инфраструктуру,
- извођење грађевинских радова од
стране физичких и правних лица,
- извођење радова на прикључивању
постојећих објеката на комуналну и другу
инфраструктуру,
интервентних
поправки
на
комуналној и другој инфраструктури или
других хитних случајева.

Овом одлуком прописују се услови
и начин јавног оглашавања и политичког
плакетирања
од
стране
политичких
субјеката у сврху провођења кампање у
периоду проглашене преизборне кампање.
Политичко оглашавање се у свему
проводи у складу са Изборним законом
Босне и Херцеговине.
Сви
регистровани
политички
субјекти којима је дозвољено учествовање
на изборима су равноправни у кориштењу
јавног оглашавања – у периоду проглашене
предизборне кампање, а ван тог периода,
јавно оглашавање регулисано Изборним
законом РС и БиХ није дозвољено.
Политичко оглашавње којим се
промовишу политички субјекти и воде
предизборне кампање, може се вршити
само на за то предвиђеним просторима за
плакетирање, на сопственим (привременим
и покретним) пропагандним паноима,
билбордима,покретним оградама и сл.

Члан 41.
Прије
почетка
радова
на
површинама
из
претходног
члана,
инвеститор је дужан да прибави одобрење о
извођењу
радова
које,
на
захтјев
инвеститора, издаје надлежни орган управе
којим се регулишу услови и начин под
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којим се прекопавање може вршити, као и
временски термин и завршетак радова на
прекопавању.

дозвољено ров затрпавати земљом из
ископа, већ се инсталације засипају слојем
пијеска ситне гранулације, онда природним
шљунком гранулације до 30 мм који се
набија до прописаног модула стишљивости.
Ако се у року од двије године на
овом дијелу коловозне конструкције појаве
улегнућа или спој старог и новог асфалта
(бетона) није прописно изведен па се појаве
пукотине, инвеститору ће се наложити да
санира
оштећења
у
року
који
одрединадлежна инспекција или комунална
полиција.
Одмах по завршетку, а прије
асфалтирања,
инвеститор
је
дужан
саобраћајне површине довести у чисто и
функционално стање.
Ако се саобраћајна површина не
може асфалтирати одмах по завршетку
радова, због временских услова, инвеститор
је обавезан да редовно одржава мјестона
ком су извршени радови, тј.врши допуну
материјала у рову и чисти околне површине
од прљања изазваног расипањем материјала
из рова и слично.

Члан 42.
Одобрењем за извођење радова на
јавним површинама одређују се услови и
начин под којим се прекопавање може
вршити, временски термин од почетка и
завршетка радова раскопавања, као и
наканда за прекопавање јавне површине
која се одређује у сваком конкретном
случају.
Члан 43.
Одобрење за извођење радова на
јавним површинама, извођач радова мора
имати на градилишту и показати на захтјев
надлежне
инспекције
и
комуналне
полиције.
Приликом прекопавања тротоара
извођач радова је дужан да посебним
средствима обезбиједи прелаз преко ископа.
Прелази се морају обезбиједити
сваком пословном и стамбеном објекту,
свакој установи као и другим објектима
који се користе за рад и становање.
Прелаз пјешака мора бити ширине
најмање 1 (један) метар.

Члан 46.
Раскопавање јавних површина може
се изводити без претходно прибављеног
одобрења о извођењу радова када је
неопходно уклонити посљедице настале
дејством више силе, или је у питању
оштећење на градским инсталацијама које
може угрозити здравље људи, као и
снабдијевање
потрошача
електричном
енергијом и комуналним услугама.
Извођач радова је дужан о томе
обавијестити надлежни орган управе и да
најкасније у року од 24 сата од почетка
радова поднесе захтјев у писаној форми за
издавање одобрења за извођење радова из
претходног става са назнаком започетих
радова и рока до када ће бити завршени.

Члан 44.
Накнада за изградњу и уређење
колских улаза, односно отварање нових,
пада на терет власника или корисника за
чије се потребе улаз уређује. Власник или
корисник дужан је да за уређење новог
улаза обезбиједи одговарајуће ододбрење
издато од надлежног органа управе.
Члан 45.
Инвеститор радова дужан је у року
одређеним рјешењем, довести јавну
површину у првобитно стање односно
технички испарвно стање.
Уколико
дође
до
технички
неисправног стања по завршетку радова, а
оно је проузроковано извршеним радовима,
инвеститор је дужан да јавну површину
поново доведе у технички исправно стање.
Приликом довођења саобраћајних
површина у технички исправно стање није

Члан 47.
Ако извођач радова приликом
раскопавања јавне површине изврши
оштећење подземних инсталација, других
инасталација и објеката, дужан је да исте
доведе у исправно стање у што краћем
року.
На
јавним
површинама
није
дозвољено вршење радњи којима се јавне
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површине оштећују, прљају или којима се
умањује функционалност и намјена јавне
површине.

даје по службеној дужности у поступку за
издавање одобрења за прекопавање.
Прекопи
у
правилу
морају
битиудаљени најмање 2 (два) метра од
дебла појединачног стабла.
Код извођења прекопа (канала) не
смије се оштећивати коријење стабала или
друго растиња, које је у пречнику дебље од
3 (три) цм.

VI ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО
Члан 48.
Зеленим површинама у смислу ове
одлуке сматрају се:
- паркови и парк шуме
- зелене површине уз саобраћајнице
- зелене површине уз ријеке и потоке
- зелене површине у стамбеним насељима
- зелене површине око приватних или
државних објеката које су ограђене
- зелене површине око пословних објеката
- зелене површине у школским двориштима
и дјечијим вртићима,
- терени за спорт и рекреацију
- дрвореди и појединачни насади и жива
ограда
- уређене и неуређене зелене површине.

Члан 53.
Правна и физичка лица дужна су да
одржавају и уређују зелене површине у
складу са општим режимом зелених
површина.
Члан 54.
Одржавање у смислу претходног
члана ове одлуке обухвата: његу, надзор,
обнову, заштиту од болести и штеточина
дрвореда, појединачних насада, живица,
парковског дрвећа, грмља, цвјетних и
травнихповршина са прихраном, стални
надзор и обнову праковских стаза и путева,
клупа, као и остале парковске опреме и
пратећих парковских објеката, сјечу сувих,
болесних или јако оштећених стабала и
грана, орезивање крошње стабла те њезино
редовно чишћење и чување, као и кошење и
сакупљање покошене траве и сакупљање
отпада на зеленим површинама и други
радови у области ове дјлатности.

Члан 49.
Јавним зелеленим површинама
сматрају се површине наведене у члану
48.ове одлуке изузев зелених површина на
којима правна и физичка лица имају право
кориштења. Јавне зелене површине могу се
користити само сходно намјени за коју су
подигнуте.
Члан 50.

Члан 55.
Јавне зелене површине одржавати
ће надлежни орган управе, а које не
одржавају друга правна и физичка лица
којима су ти послови повјерени од стране
исте.

Високи
насади
на
заленим
површинама који се налазе у близини
стамбених објеката морају се одржавати
тако да не сметају становању и не заклањају
дневну свјетлост. Стабла и ограде не смију
угоржавати безбједност јавног саобраћаја.
Стабла и гране које сметају
водовима (електричним телефонским и
другим) смије орезивати или уклањати смо
стручна
организација
коај
врши
одржавањенасада,
а
по
претходном
одобрењу надлежног органа управе.
Власници или корисници земљишта
на којем се налази дрво, дужни су када то
захтијевају разлози из претходног става,
дозволити сјечу стабла или гране.
Трошкови око обављања тих радова,
као и накнаде штете падају на терет

Члан 51.
Извођач радова дужан је код градње
објекта сачувати постојећа стабла на
земљишту одрђеном за зелену површину.
Члан 52.
Прекопи за подземне комуналне
инсталације на зеленим површинама не
смију се изводити без посебне салгасности
надлежног органа управе, коју овај орган
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организације у чијем интересу се радови
изводе.

Средства уплаћена по овом основу
из овог члана, намијњена су искључиво за
подизање новог и обнову уништеног јавног
зеленила.

Члан 56.
Ограде од украсне живице уз
саобраћјнице, како у приватном тако и у
државном власништву морају се уредно
одржавати и редовно орезивати тако да не
сежу преко регулационе линије на
саобраћајну јавну површину, односно да не
ометају саобраћај спречавањем видљивости
и прегледности пута.

Члан 60.
За дијелове зеленила који су
проглашени заштићеним објектом природе
(поједино дрво, дрвореди, грм, парк, парк –
шума), вриједе прописи о заштити животне
средине.
Члан 61.
Без одобрења
органа
управе
забрањено је:
- прекопавање јавне зелене површине,
- реконструкција постојећих и изградња
нових зелених површина,
- ограђивање и постављање било каквих
уређаја, објеката, направа, рекламних паноа
на јавним зеленим површинама,
- одлагање грађевинског материјала,
- камповање и постављање шатора,
- резање грана и врхова дрвећа, обарање и
уклањање дрвећа.

Члан 57.
Ако власник, корисник, ни након
опомене од стран еовлаштеног лица у
одрђеном року не поступи по претходном
ставу, надлежни орган одредити ће да на
трошак
обвезника,
радове
изврши
предузеће регистровано за ову дјелатност.
Члан 58.
На зеленим површинама смије се
посјећи стабло ак је дотрајало у тој мјери да
пријети опасност по безбједност саобраћаја,
животе и имовину или је обољело, да може
угрозити здраве насаде, власник или
корисник земљишта дужан га је посјећи.
Сјечу стабле из претходног става
корисник може извршити тек када је од
надлежног органа управе прибавило
одобрење.
Ако пријети опасност ис става
1.овог члана надлежни орган управе
обавезан је и овлаштен наредити кориснику
земљишта да изврши сјечу дрвета, а ако то
власник или корисник и поред наредбе у
одређеном времену не учини, сјечу ће
извршити треће лице, путем налога истог, а
на терет власника, односно корисника
земљишта.

VII –
ЈАМА

ОДРЖАВАЊЕ

СЕПТИЧКИХ

Члан 62.
На подручју Општине Пелагићево,
гдје је изграђена јавна канализациона
мрежа, сви имаоци отпадно-фекалних вода
морају бити прикључени на ту мрежу.
Уколико због конфигурације терена
или других разлога није могуће извршити
прикључак
на
канализационумрежу,
односно
гдје
не
постоји
јавна
канализациона мрежа, имаоци отпадних
вода морају да имају водонепропусне
септичке јаме.
Члан 63.

Члан 59.
Власници септичких јама дужни су
на вријем извршити њихово чишћење
најмање два пута годишње, а по потреби и
више пута, како не би дошло до излијевања
фекалија на јавне површине и приватне
парцеле.
Чишћење,
односно
пражњење
септичких јама се врши специјалним
цистернама за ту намјену, из којих се

Уколико правно или физичко лице,
на било који начин, поруши, уништи или
оштети зеленило, дужан је извршити
накнаду штете, а премапроцјени комисије
коју
образује
начелник
Општине
Пелагићево.
Висина одштете одредити ће се
сходно поступку из претходног става.
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фекалије не могу расипати у току
транспорта, а на захтјев и о трошку
власника септичке јаме.

IX
ОДРЖАВАЊЕ
ПИЈАЦА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА

И

Члан 68.
VIII ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Пијаца у смилсу ове одлуке је
простор одређен актом, намијењен и
комунално опремљен за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других
производа и вршење услуга у промету роба,
чије се одржавање, опремање и кориштење
врши у складу са овом одлуком.

Члан 64.
Јавну расвјету чине:
- расвјетна тијела постављена на улицама и
трговима,
- свијетлећа тијела око јавних објеката,
спортских објеката, објеката културне и
историјске вриједности, као и око вјреских
објеката, мостова и слично.

Члан 69.

Јавна расвјета мора се редовно
одржавати
у
стању
функционалне
исправности (прати, бојити, мијењати
уништене или оштећене дијелове, сијалице
и слично).
О одржавању јавне расвјете у ужем
центру насељеног мјеста Пелагићево брине
надлежни орган управе, а за осталу расвјету
на подрчју Општине Пелагићево брину
директни корисници расвјете.

Пијачни ред доноси надлежни орган
управе или субјекат који управља пијацом,
на основу сагласности начелника општине.
Пијачним редом утврђује се:
- локације тезги и других покретних
уређаја,
- границе пијаце,
- радно вријеме пијаце,
- производи које је дозвољено продавати на
пијаци,
- чишћење и одвожење отпада,
- висина накнаде за кориштење пијац еи
други елементи неопходни за рад пијаце.

Члан 66.

Члан 70.

Јавна расвјета мора свијетлилити
цијелу ноћ у ужем центру насељеног мјеста
Пелагићево. Вријеме укључивања и
искључивања остале расвјете у насељеним
мјестима на подручју Општине Пелагићево
је у зависности са жељама и потребама
директних корисника.

Субјект који управља пијацом
дужан је да пијачни ред истакне наогласној
табли пијаце или на други примјеран начин
упозна кориснике пијачних услуга са
прописаним пијачним редом.
О одржавању пијачног реда старају
се овклаштени радници субјекта којем су
повјерене услуге.

Члан 65.

Члан 67.
Члан 71.
На расвјетне стубове могу се
постављати државне и украсне заставице,
рекламне заставице, рекламни панои уз
одобрење надлежног органа управе, а
забрањеноје прикључивање електричних
потрошача на расвјетна тијела и стубове без
одобрења.

Субјекат који управља пијацом је
дужан, по истеку радног времена пијаце,
сваког дана простор пијаце очистити,
уредити и уклонити сву робу која је била
изложена за продају.
Субјекат који управља пијацом
дужан је истој обезбиједити воду за пиће,
санитарни
чвор,
потребан
број
одговарајућих канти за отпатке, и табле са
натписом о врстама производа који се
продају на појединим дијеловима пијаце.
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довођења јавне површине у првобитно
стање.
X
ОДРЖАВАЊЕ
АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА И ПАРКИРАЛИШТА

Члан 75.
Напуштеним возилом сматра се
возило за које је очигледно да се не може
користити.
Напуштена,
нерегистрована,
хаварисана и технички неисправна возила и
њихови дијелови остављени на јавним
површинама уклониће се о трошку
власника и епоновати на за то доређено
мјесто.
Власник возила из претходног става
је дужан преузети своје возило у року од 15
дана од дана уклањања уз измирење
трошкова (уклањање, лежарина и слично).

Члан 72.
Када су јавне површине изграђене
као аутобуско стајалиште, на њима семогу
постављати надстрешнице за заштиту људи,
а обавезно и пратећа опрема – посуде за
улични отпадм клупе и др.
Аутобуско стајалиште се мора
одржавати у уредном и исправном стању.
Члан 73.
Јавна пракиралишта морају бити
уредна и чиста.
О уређењу и одржавању јавних
паркиралишта брине се надлежни орган
управе, односно правно лице коме су
повјерени
послови
управљања
праркиралиштем,
односно
власници
паркиралишта.

XII
–
ОДЛАГАЊЕ
ЗЕМЉЕ,
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И
ДРВНОГ ОТПАДА
Члан 76.
Извођач грађевинских радова као и
власник постројења за прераду дрвета,
дужан је вишак земље са ископа и отпадни
грађевински материјал, пиљевину и дрвни
отпад одлагати на локацију у депонији гдје
одреди надлежни орган управе или
предузеће којем су повјерени послови.

XI
–
УКЛАЊАЊЕ
ПРОТИВНО
ПОСТАВЉЕНИХ
ПРЕДМЕТА
И
НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 74.

Члан 77.
Сви
противправно
постављени
предмети и уређаји на објектима,
двориштима, паркинг просторима, баштама,
јавним и другим површинама које су од
утицаја на изглед и уређење насељених
мјеста на подручју Општине Пелагићево
(монтажно-демонтажни и импровизовани
објекти, покретни уређаји, штандови,
приколице, рекламни и други панио,
натписи фирми, обавјештзења, путокази,
стубићи, посуде за цвијеће, грађевински
материјал, нерегистровна возила и слични
предмети и уређаји), морају се уклонити.
Ако корисник, односно власник
противправно
постављеног
предмета,
предмет не уклони сам, предмет ће
уклонити надлежни орган управе, о трошку
власника, односно корисника, укључујући и
трошкове премјештања и складиштења, а
уколико је дошло до оштећења јавне
површине, укључују се и трошкови

Забрањено је одлагати земљу,
отпадни грађевински материјал, пиљевину
и дрвени отпад на јавну површину.
Земља и отпадни грађевински
материјал, пиљевина и дрвни отпад
одложена на јавну површину уклониће се о
трошку лица које је извршило одлагање.
Члан 78.
Пиљевина и други отпад од дрвета
морају се прописно транспортовати до
постројења за спаљивање, индустријских
пећи и котловница.
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XIII – ЧИЋШЕЊЕ
ДИМОВОДА

ДИМЊАКА

И

документацији као ужи урбани дио
забрањено је држање перади, стоке и
других животиња, сем птица и украсних
животиња, те разних изложбених малих
животиња које се узгајају у оквиру
спортских друштава и удружења, уколико
се њиховим држањем не угрожавају
сусједни корисници станова и објеката, уз
обавезну
успоставу
хигијенских,
санитарних и других услова.

Члан 79.
Чишћење димњака и димовода врши
правно лице или предузетник оспособљен
за ове послове, ако су му повјерени послови
чишћења димљака и домовода.
Члан 80.

Члан 83.
Под редовним чићењем сматра се
чишћење и провјера исправности димњака
и димовода најмање једном годишње и то
прије грејне сезоне.
Након пружене услуге, давалац
услуге је дужан кориснику услуге издати
потврду у којој је наведено да је одређеног
дана извршено чишћење и провјера
исправности димњака и димовода.
Потврду из претходног става
корисник услуге је обавезан посједовати на
мјесту гдје се налази димњак и димовод и
показати на захтјев надлежне инспекције и
комуналне полиције.

У дијелу општине, изван зоне
забране из претходног члана, дозвољено је
држање животиња у објектима уколико су
испуњени хигијенски и санитарни услови.
Хигијенски и санитарни услови за
држање перади, стоке и других животиња
су:
- да постоји ограђено двориште изван којег
животиње не могу излазити,
- да за смјештај перади, стоке и других
животиња постоји узграђена зграда од
чврстог материјала који не пропушта
садржај кроз земљу нити под земљу,
- да не сметају становницима сусједних
зграда и не кваре изглед околине,
- да објекат у коме је смјештена перад,
стока и друге животиње буде прикључен
затвореним
каналом
канализационим
цијевима на канализацију или сптичку јаму.

Члан 81.
Ради противпожарне сигурности
спречавања наталожене чађи у думњацима
и димоводима у објектима у којима се врши
загријавање
стамбеног
и
пословног
простора на чврсто и течно гориво,
власници простора или корисници су
обавезни очистити димњаке и димоводе.
Трошкове чишћења димњака и
димовода сносе власници индивидуалних
објеката, а заједница етажних власника
уколико се ради о стамбено-пословним
објектима колективног становања.

XV – УСЛОВИ ДРЖАЊА ПАСА И
МАЧАКА И РЕГИСТРАЦИЈА ИСТИХ
Члан 84.
У циљу спречавања и сузбијања
заразних болести животиња и заштите
здравља и безбиједности људи, овим
поглављем прописује се број паса и мачака
(у даљем тексту: животиња) које могу
држати грађани и начин држања животиња,
начин пописа, регистрације и означавање
паса, начин превентивног цијепљења
животиња и животиња луталица наподручју
Општине Пелагићево.

XIV – УСЛОВИ ДРЖАЊА ПЕРАДИ И
СТОКЕ И ДРУГИХ ЖИВОТИЊА
Члан 82.
Овим поглављем прописују се
услови и начин држања перади, стоке и
других животиња.
У
зони
насељеног
мјеста
Пелагићево
намијењеном
за
административно-културне
дјелатности,
здравство и
школство, у обухвату
описаном
у
просторно-планској

Члан 85.
У стамбеним објектима насељених
мјеста Општине Пелагићево грађанин може
држати једног или више паса, с тим што је
дужан да од надлежног органа управе
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прибави одобрење под условима као што
су:
- посједовање затвореног дворишта или
други ограђени простор за смјештај пса
(паса),
- да су у наведеном простору обезбијеђени
хигијенски и санитарни услови за држање
паса,
- да постоји сагласност мјесне заједнице за
држање траженог броја паса.

Злоћутни и насртљиви пси могу се
држати само тако да не угрожавају
сигурност станара и других лица.
Члан 91.
Држалац паса који држи пса на
повезу у дворишту, дужан је у дворишту,
односно у одређеном простору за смјештај
пса ставити видну ознаку која упозоравана
опасност од пса (чувај сепса, опасан пас и
сл.).

Члан 86.
Држалац паса који посједује стадо
може држати овчарског пса без одобрења, с
тим што је дужан надлежном органу управу
пријавити број овчарских паса које ће
држати.

Члан 92.
Држалац може пса водити по улици
или на другим јавним површинама на
кратком поводнику и са заштитном корпом
на њушци, уколико је држалац старији од
18 година.
Пси се могу изводити и пуштати са
поводника уз обавезну заштитну корпу на
њушци на за то одређеним локацијама.
Изузетно од одредаба претходна два
става држалац пса патуљастог раста или
штенади до три мјесеца могу водити псе по
улици или на другим јавним површинама
без заштитне корпе под условом да су
сигурни да неће нападати људе.
Без поводца и заштитне корпе на
њушци могу се кретати ловачки пси, за
вријеме лова и овчарски пси када се налазе
уз стадо.
Држаоци псе могу пуштати да се
слободно крећу на одређеним зеленим
површинама, с тим што морају имати
заштитну корпу.
Субјекту
којем
је
повјерено
одржавање
зелених
површина,
по
прибављеном мишљењу надлежног за
послове ургбанизма, одредити ће и
обиљежити локације на којима се пси могу
водити и слободно кретати на начин
прописан у претходним ставовима овог
члана.

Члан 87.
Држалац паса и мачака може држати
подмалдак до мјесеца старости.
Члан 88.
У сустанарском дијелу стана
држалац паса и мачака може исте држати
само уз писану сагласност другог станара
овјерену код надлежног органа.
Писна сагласност из претходног
става није потребна ако се ради о псу
водичу слијепог лица.
Члан 89.
Држалац паса и мачака дужан је
животиње његовати, са њима добро
поступати,
осигурати
санитарне
и
хигијенске услове, храну, довољно свјеже
воде, те обезбиједити лијечење у случају
болести животиња.
Члан 90.
Држалац паса мора пса држати под
надзором и то:
- у стамбеном простору у затвореном
кућном простору (стан)
- у индивидуалној стамбеној згради у
затвореном кућном простору или дворишно
ограђеномпростору (бокс или на довољно
дугом и безбиједном повезу у дворишту)
или другом одговарајућем простору за
смјештај паса.

Члан 93.
Пси и мачке болесни од заразних
болести не смију се изводити на улицу и
друге јавне површине.
Забрањено је увођење паса и мачака
у возила јавног саобраћаја, продајне
објекте, дјечија и спортска игралишта,
установе, пословне просторије (осим
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ветеринарске
амбуланте),
гробља,
угоститељске објекте и на јавне скупове
(осим службених паса), на зеленеповршине
(осим зелене површине одређене за ту
сврху).
Забрањено је држање паса који
завијањем или лајањем ометају мир у
сусједству, злостављање паса и мачака и
организовање борби паса.
Ако пас или мачка озлиједе неко
лице, држала истих дужан је да о томе
обавијести надлежни орган управе за
послове ветеринарске инспекције и да по
налогу тог дана одведе житовтињу.

Трошкове превентивног цијепљења
против бјеснила и дехелиминитизације
сноси држалац животињ.
Приликом цијепљења, животиња се
мора означити одговарајућом ознаком, а
означавање се врши за сваку годину на тај
начин што се о врат животиње објеси
значка.
Означавање
животиња
врши
ветеринарска станица која је извршила
превентивно цијепљење.
Члан 96.
Грађанин који набави пса или мачку
дужан је о томе обавијестити ветеринарску
станицу у року од 8 дана од дана
набављања животиње.
Животиње
које
у
моменту
регистрације или превентивног цијепљења
нису старосно дорасле или пак нису биле
регистроване,
власник
је
дужан
регистровати и довести на превентивно
цијепљење када достигну потребну старост.

Члан 94.
Држаоци паса су дужни да псе
старије
од
3
мјесеца
региструју.
Регистрацију паса врши ветеринарска
станица. Приликом регистрације држалац
паса је дужан да на име држања пса
ветеринарској станици уплаети одређену
таксу утврђену одговарајућим законским
прописом.
У регистар паса се уносе сљедећи
подаци:
- име, очево име и презиме држаоца пса,
- адреса држаоца пса,
- редни број,
- датум уписа у регистар,
- број паса,
- има пса (ако га има и опис пса),
- датум уплате таксе,
- број ознаке пса.

Члан 97.
Еутаназија животиња се може
провести ако:
- се животиња не може излијечити, а
останак у животу ће јој узроковати
непотребне болове и патњу,
- је животиња достигла високу старост и
отказују јој основне животн ефункције,
- животиња болује од неизљечиве или
заразне болести, посебно оне која може
угрозити људе,
- је животиња опасна по околину,
- је животиња у агонији.
За случајеве из става 1.овог члана, о
усмрћивању одлучује ималац животиње,
надлежни орган управе или комунални
полицајац по препоруци ветеринара.

Члан 95.
У четвртом тромјесечју сваке
године обавезно се мора извршити
превентивно цијешљење паса од бјеснила и
дехелиминитизације паса.
Изузетно од става 1.овог члана
превентивно цијешљење паса од бјеснила и
дехелиминитизација ловачких паса врши се
у мјесецу септембру.
Цијепљење
врши
надлежна
ветеринарска станица на основу података из
регистра паса. У регистар се уносе подаци о
извршеном цијепљењу. Држалац пса
дужанје довести пса на превентивно
цијепљење у року који му одреди
ветеринарска станица.

XVI – СУБЈЕКТИ И МЈЕРЕ ЗА
СУЗБИЈАЊЕ
И
УНИШТАВАЊЕ
КОРОВСКЕ
БИЉКЕ
АМБРОЗИЈЕ
(амбросиа артемисиифилиа)
Члан 98.
Сузбијање и уништавање амброзије
проводе:
- власници и корисници пољопривредног
обрађеног и необрађеног земљишта (вртови
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и баште, виногради, ливаде и друго), шума
и ловишта,
- вланици и корисници изгрђеног и
неизграђеног грађевинског земљишта,
- субјкети који управљају водотоцима и
каналима и површинама уз водотоке и
канале,
- субјекти који одржавају површине уз јавне
путеве и жељезничке пруге,
- субјекти који управљају парковима,
националним парковима, гробљима и
другим зеленим површинама,
- власници и корисници запуштених
површина поред путева, стаза, као и утрина,
прлога, деградираних пашњака, запуштених
паркова, искрчених мјета у шумама и друго.

Ванредно уређењенасеља обухвата
генерално чишћење јавних површина у
насељу (улица, пролаза, тротоара, простора
за пракирање возила, простора на
аутобуским стајалиштима, паркова и других
зелених површина), пригодно уређење
трговинских и других радњи, декорисање
насеља, макета и слично).
Уређење насеља у смислу става
1.овог члана обухвата ванредно уређење
унутрашњих простора (фабрички круг и
др.) као и простора који служи редовној
употреби зграда и станова у насељу на које
постоји право својине.

Члан 99.

У дане празника и других
манифестација од значаја за општину
истичу се одговарајуће заставе прописно
утврђеног облика и димензија.
Заставе се истичу дан прије почетка
празника, а скидају се у року од 24 часа по
истеку празника.
Заставе се истичу на пословним и
стамбено-пословним зградама приватне и
државне својине.
Заставе се истичу на држачима који
се уграђују на фасаду или други дио објекта
до уличне стране тог објкета.
Заставе поставља власник односно
корисник објекта.
Забрањено је истицање нечисте,
погужване, похабане и противпрописне
заставе.

Члан 101.

Субјекти из претходног члана овог
поглавља дужни су да, у току вегетационе
сезоне, од почетка фенолошке фазе
цвјетања, на наведеним површинама
сузбију и уништавају амброзију и то
примјеном сљедећих мјера:
- агротехничких мјера – обрада земљишта
(орање, заоравање стрњишта, тањирање),
усјева (окопавање, међуредно култивирање,
плијевљење и друго),
- механичких мјера – чупање, кошење,
спаљивање биљака и друго,
- хемијских мјера – употреба неселктивних
(тоталних) хербицида са контакнтним и
транслокационим
дјеловањем
на
непољопривредним површинама,
- употреба селективних хербицида који
имају дозволу за примјену за сузбијање
амброзије корова у усјевима и засадима
разних пољопривредних биљака.
Субјекти из претходног члана овог
поглавља, који земљиште на коме расте
амброзија посједују или су одговорни за
њега или га на било који начин користе,
сносе трошкове уклањања и уништавања
амброзије прописаних у ставу1.овог члана.

XVIII – НАДЗОР
Члан 102.
Надзор над провођењем одредаба
ове одлуке врши орган управе, тј.надлежни
инспекцијски органи и комунална полоција.
Члан 103.

XVII – УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ПОВОДОМ
ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА

У вршењу контроле, надлежни
инспектори и комунални полицајци су
овлаштена лица са повјеренимпословима
који контролишу да ли се одредбе ове
одлуке проводе на начин како је прописано
истом од стране правних и физичких лица и
предузетника.

Члан 100.
Поводом државних празника, као и
поводом других манифестација врши се
ванредно уређење насеља.
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Члан 104.

99.

Надлежни инспекцијски органи у
комунална полиција по основу проведеног
поступка инспекцијског надзора налажу
извршење одређених управних мјера и
радњи предвиђених позитивним законским
и подзаконским прописима, те одређују рок
за њихово извршење.
Правна и физичка лица,као и
предузетници
дужни
су
омогућити
надлежном инспекцијском органу и
комуналној полицији несметано обављање
инспекцијске контроле – надзора, посебно
приступ до просторија, објеката и
земљишта.

На основу члана 39.и 43.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и
36/19) и члана 51. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

XIX – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прихвата се извјештај
о раду
начелника Општине Пелагићево за период
између два скупштинска засиједања, број:
02-014-5/20 од 12.02.2020.године.

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.

Члан 105.
За кршење одредби ове Одлуке биће
изречене новчане казне путем прекршајних
налога надлежних инспекцијских органа и
комуналне полиције:
- правном лицу у износу од 2.000,00 до
5.000,00 КМ,
- одговорномлицу у правномлицу од 300,00
до 1.500,00 КМ,
- предузетнику од 300,00 до 1.500,00 КМ
- физичком лицу у износу од 100,00 до
300,00 КМ.
XX – ПРЕЛАЗНЕ
ОДРЕДБЕ

И

Члан 2.
Извјештај из претходног члана је
саставни дио ове долуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-2/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

ЗАВРШНЕ

Члан 106.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важе све претходне одлуке које
су се односиле на ову правну материју.

100.
На основу члана 39.и 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута Општине Пелагићево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелагићево на XXV (двадесетпетој)
редовној
сједници
одржаној
дана
02.03.2020.године донијела је:

Члан 107.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-84/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 31.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић
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ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја

Од укупних прикупљених средстава
по основу водних накнада, Министарство
финансија распоређује 30 % тих средстава
на рачун посебних намјена буџета Општине
Пелагићево.

Члан 1.
Прихвата се извјештај
о раду
начелника Општине Пелагићево за период
између два скупштинска засиједања, број:
02-014-7/20 од 21.02.2020.године.

Члан 3.
Планом буџета за 2020-ту годину,
по основу водних накнада планирана су
средства у износу од 8.000,00 КМ.

Члан 2.
Извјештај из претходног члана је
саставни дио ове долуке.

Члан 4.
Средства остварена по основу
посебних водних накнада у 2020.години
користити ће се за финансирање истражних
(испитних)
радњи
на
локалитетима
изворишта за водоснабдијевање подручја
Општине Пелагићево.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-3/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 5.
Овај план ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-6/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

101.
На основу члана 195. Закона о
водама ("Службени гласник Републике
Српске", број: 50/06, 92/09 и 121/12), члана
39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 51. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

102.
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту ("Службени
гласник Републике Српске", број: 93/06,
86/07, 14710, 5712 и 58/19), члана 39. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

ПЛАН
кориштења средстава прикупљених по
основу водних накнада у 2020.години
Члан 1.

ПЛАН
кориштења средстава прикупљених по
основу накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2020.години

Овим планом утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених по
основу посебних водних накнада у буџету
Општине Пелагићево у 2020.години.
Члан 2.
26

Члан 1.

Број: 01-022-7/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Овим планом утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених по
основу накнаде за промјену намјене
пољопривредног
земљишта
у
непољоприврдне сврхе у буџету Општине
Пелаигћево.

103.

Члан 2.

На основу члана 80.став 4. Закона о
уређењу простора и грађењу ("Службени
гласник Републике Српске", број: 40/13),
члана 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 51. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

Од
укупних
прикупљених
средстава, по основу накнаде за промјену
намјене пољопривредног земљишта у
непољоприврдне
сврхе
Министарство
финансија распоређује 70% тих средстава
на рачун буџета Општине Пелагићево на
чијем се подручју и налази земљиште.
Члан 3.
Планом буџета Општине пелагићево
за 2020.годину, по основу накнаде за
промјену
намјене
пољопривредног
земљишта у непољоприврдне сврхе
планирана су средства у износу од 3.000,00
КМ.

ОДЛУКУ
о висини просјечне цијене м2 корисне
стамбене и пословне површине на
подручју Општине Пелагићево

Члан 4.

Овом одлуком утврђује се просјечна
коначна грађевинска цијена 1м2 корисне
стамбене и пословне површине у
2020.години и то:
- стамбени простор у висини од 500,00 КМ
- пословни простор у висини од 650,00 КМ.

Члан 1.

Средства остварена по основу
накнаде
за
промјену
намјене
пољопривредног
земљишта
у
непољоприврдне сврхе у 2020.години
користити ће се за израду основе Општине,
оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запиштена,
лошијег квалитета и неплодна, поправку и
побољшање
плодности
земљишта,
провођење
протиерозивних
мјера
и
меиоризације пољопривредног земљишта
слабијег квалитета, спречавања плављења
пољопривредног земљишта оспособљавање
и уређења пољопривредног земљишта
прочишћавањем одводних канала ради
одвођења вишка површинских вода са
пољопривредног земљишта на подручју
Општине Пелагићево.

Члан 2.
Утврђена цијена из члана 1.ове
одлуке
служи
као
основица
за
израчунавање ренте и иста ће се
валоризовати у току године, а у скалду са
индексом раста цијена грађевинских радова
у високоградњи и нискоградњи.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важе све скупштинске одлуке
које су на овај начин регулисале претходно
наведену правну материју.

Члан 5.
Члан 4.
Овај план ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
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Број: 01-022-8/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 4.
Средства остварена по основу
накнаде за реализацију посебних мјера
заштите од пожара у 2020.години
користити ће се за финансирање рада
Добровољног
ватрогасног
друштва
пелагићево,
односно
Добровољне
ватрогасне јединице.
Начелник општине може дио
наведених средстава у висини до 30%
усмјерити у друге намјене које се односе на
заштиту од пожара.

104.
На основу члана 85. Закона о
заштити од пожара ("Службени гласник
Републике Српске", број: 94/19), члана 39.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16) и
члана 51. Статута Општине Пелагићево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелагићево на XXV (двадесетпетој)
редовној
сједници
одржаној
дана
02.03.2020.године донијела је:

Члан 5.
Овај план ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-7/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

ПЛАН
кориштења средстава прикупљених по
основу накнаде за заштиту од пожара у
2020.години
Члан 1.

105.
Овим планом утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених од
накнада по основу обавеза привредних
друзштава и других правних лица за
финансирање посебних мјера заштитие од
пожара на територији Општине Пелагићево.
Члан 2.
Привредна друштва и друга правна
лица која обављају дјелатност на
територији Републике Српске, са сједиштем
на територији Општине пелаигћево,
обрачунавају и уплаћују накнаду у висини
од 0,03% од пословног прихода за
реализацију посебних мјера заштитие од
пожара на рачуне јавних прихода
Републике Српске за опште уплате, а
Министарство финансија распоређује 60%
тих средстава на рачун буџета Општине
Пелагићево.

На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту ("Службени
гласник Републике Српске", број: 93/06,
86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 32. Закона
о
концесијама
("Службени
гласник
Републике Српске", број. 59/13 и 16/18),
члана 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и члана 51. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:
ПЛАН
кориштења средстава прикупљених по
основу концесионе накнаде у 2020.години

Члан 3.

Члан 1.

Планом буџета за 2020.годину, по
основу наканда из члана 1.овог Плана
планирана су средства у износу од 6.000,00
КМ.

Овим планом утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених по
основу концесионе накнаде за кориштење
пољопривредног земљишта у својини
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Републике Српске у буџету Општине
Пелагићево за 2020.годину.

106.
На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
и
члана
29.општинске
одлуке
о
грађевинском земљишту број: 02-022-1/09
од 23.02.2009.године Скупштина општине
Пелагићево на XXV (двадесетпетој)
редовној
сједници
одржаној
дана
02.03.2020.године донијела је:

Члан 2.
Од укупних прикупљених средстава
по
основу
концесионих
накнада,
Министарство финансија распоређује 90%
тих средстава на рачуне изразито
неразвијених јединица локалне самоуправе
на чијој се територији обавља концесиона
дјелатност, односно на рачун буџета
Општине Пелагићево.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о висини базне цијене трошкова
припремања и опремања градског
грађевинског земљишта

Планом буџета за 2020.годину, по
основу накнаде из члана 1.овог плана
планирана су средства у износу од
35.000,00 КМ.

Члан 1.

Члан 4.

Овом одлуком утврђује се базна
цијена трошкова припремања и опремања
градског грађевинског земљишта у висини
од 10,00 КМ /м2 корисне површине.

Средства остварена по основу
концесионе
накнаде
за
кориштење
пољопривредног земљишта у 2020.години
користити ће се за: израду основе Општине,
оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена,
лошијег квалитерта и неплодна, поправку и
побољшање
плодности
земљишта,
провођење противерозивних мјера и
мелиорације пољопривредног земљишта
слабијег квалитета, провођење поступка
комесације, провођење поступка додјеле
пољопривредног земљишта у закуп у
својини републике Српске на подручју
Општине Пелагићево.

Члан 2.
Овако утвђена цијена служи за
израчунавање накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и иста ће се
утврдити сваке године најкасније до 31.03.
текуће године.
Члан 3.
Ако се базна цијена трошкова
уређења градског грађевинског земљишта
узме као базни фактор 1,00 учешће
појединих трошкова уређења у базној
цијени износи:

Члан 5.
Овај план ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

ЦИЈЕНА А:

Број: 01-022-10/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

р/б

Врста трошкова уређења

1.

Накнада
за
претварање
пољопривредног
у
грађевинско земљиште
Трошкови
прибављања
земљишта и земљишнокњижни препис
Геодетски планови
Геодетска
и
друга
испитивања
Просторно-изведбени

2.

3.
4.
5.
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Учешће у
цијени
0,01048

0,00665

0,00460
0,00214
0,12300

планови
Локацијска парцела
Пројекат
комуналних
грађевинских инсталација
8.
Рушење објекта
9.
Санација земљишта
10. Измијештање
комуналних
грађевинских инсталација
11. Накнада за усјеве и насаде
12. Накнада
за
објекте
и
пресељење
13. Оперативна координација и
припремање земљишта
СВЕУКУПНО А:
6.
7.

0,00360
0,00574

107.
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту ("Службени
гласник Републике Српске", број: 93/06,
86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 39. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

0,01000
0,05139
0,00276
0,00197
0,10211
0,01456
0,34000

ЦИЈЕНА Б – ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
р/б

Врста трошкова учешћа

1.
Макадамски пут
2.
Асфалтни пут
3.
Асфалтни пут са плочником
4.
Паркиралиште
5.
Јавна расвјета
6.
Хортикултурно уређење
7.
Кишна канализација
8.
Водоводна мрежа
9.
Фекална канализација
10. Електрична мрежа
11. Телефонска мрежа
12. Оперативна координација
СВЕУКУПНО Б
СВЕУКУПНО А+Б

ПЛАН
кориштења средстава прикупљених по
основу закупнине пољопривредног
земљишта у 2020.години

Учешће у
цијени Б
0,04504
0,07780
0,10581
0,04868
0,041195
0,02055
0,06119
0,05493
0,059975
0,05655
0,03233
0,01000
0,66000
1,0000

Члан 1.
Овим планом утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених по
основу
закупнине
пољопривредног
земљишта у буџету Општине Пелагићево за
2020.годину.
Члан 2.
Од укупно прикупљених средстава
по основу закупнине пољопривредног
земљишта,
Министарство
финансије
распоређује 50% тих средстава на рачун
буџета Општине Пелагићево на чијем се
подручју и налази земљиште.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престају да важе све скупштинске одлуке
које су на овај начин регулисале претходно
наведену правну материју.

Члан 3.
Планом буџета за 2020.годину по
основу наканде из члана 1.овог плана
планирана су средства у износу од 7.000,00
КМ.

Члан 5.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.

Средства остварена по основу
закупнине пољопривредног земљишта у
2020.години корисити ће се за израду
основе Општине, оспособљавање и уређење
пољопривредних
земљишта
која
су
деградирана, запуштена, лошијег квалитета
и неплодна, поправку и побољшање
плодности
земљишта,
провођење
противерозивних мјера и мелиоризације
пољопривредног
земљишта
слабијег

Број: 01-022-11/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић
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квалитета,
спречавања
плављења
пољопривредног
земљишта
и
оспособљавања и уређења пољопривредног
земљишта прочишћавањем оводних канала
ради одвођења вишка површинских вода са
пољопривредног земљишта на подручју
Општине пелагићево.

- дио к.ч. број 1051/5 КО Пелагићево у
површини 343 м2 од укупне површине
парцеле 2873 м2, посједника Шаркановић
(Илија) Цвијетин ,
- дио к.ч. број 1654 КО Пелагићево, у
површини 1376 м2 од укупне површине
парцеле 10.035 м2, посједника Зарић
(Благоје) Милован,
- дио к.ч. број 1055 КО Пелагићево, у
површини 362 м2 од укупне површине
парцеле 6006 м2, посједника Шаркановић
(Ранко) Здравко.

Члан 5.
Овај план ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

Саставни дио ове одлуке
графички приказ трасе одводног канала.

Број: 01-022-12/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

је

Члан 3.
Корисник експропријације
Општина Пелаигћево.

биће

Члан 4.

108.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
и члана 14. Закон о екпропријацији
("Службени гласник Републике Српске",
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15),
Скупштина општине Пелагићево на XXV
(двадесетпетој) редовној сједници одржаној
дана 02.03.2020.године донијела је:

Задужује се начелник Општине
Пелагићево да код Владе Републике Српске
покрене приједлог за утврђивање општег
интереса из члана1.ове одлуке, те да
проведе све потребне активнсоти до
окончања поступка експропријације, у
скалду са чланом 25. Закона о
експропријацији.
Члан 5.
Неопходна средства за давање
накнаде за непокрентости предложене за
експропријацију и трошкове поступка
експропријације обезбиједити ће Општина
Пелагићево.

ОДЛУКУ
о покретању иницијативе за утврђивање
општег интереса
Члан 1.

Члан 6.
Овом
одлуком
покреће
се
иницијатива
за
утврђивање
општег
интереса за рјешавање одводње из путног
јарка у насељу шаркани, због заштите
угрожених
стамбених
објеката
и
пољопривредног земљишта од поплава.
Ова одлука доноси се у сврху
покретања
процедуре
експропријације
некретнина.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-13/20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 2.
109.
Општин интерес је неопходно
утврдити над некретнинама означеним као:
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На основу члана 51. Статута
Општине Пелаигћево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 2/17), члана 54.
и 59. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), а у вези са одредбом
члана 2..став 1.б.тачке 6. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Српске",
број: 121/12) и одредбом члана 5.тачке 7.
Одлуке о организацији и функционисању
Цивилне заштите на територији Општине
Пелаигћево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 11/13) и одредбом члана
6. Одлуке о формирању Општинског штаба
за ванредне ситуације ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 11/13),
начелник Општине Пелагићево доноси:

6. члан штаба за социјално угрожене
- директор центра за социјални рад гордана
Балаћ
7. члан штаба за збрињавање угрожених и
настрадалих
- секретар Општинске
организације
Црвеног крста Пелагићево Весна Стакић
8. члан штаба за прву медицинску помоћ
- амбуланта породичне медицине – др.
Милош Јовић
9. члан штаба за безбједоносна питања
- командир Полицијске станице Пелагићево
Данко Вуковић
10.члана штаба за безбједност електричне
енергије
- Електродистрибуција, РЈ пелагићево Перо
Стевановић

ОДЛУКУ
оименовању Општинског штаба
за ванредне ситуације

11. члан штаба за склањање, евакуацију у
збрињавање
- виши стручни сарадник за простроно
уређење и грађење Дадо Доган

Члан 1.
Овом
одлуком
именује
се
Општински штаба за ванредне ситуације.

12. члан штаба за заштиту од пожара
- шеф одсјека за цивилну и противпожарну
заштиту Јово Гојковић

Члан 2.
Општински штаб за ванредне
ситуације састоји се од команданта штаба,
начелника штаба и чланова штаба и у исти
се именују:

13. члан штаба за заштиту од поплава
- комунални полицајац Данијел Стакић
14. члан штаба за заштиту биља и биљних
производа
- самостални стручни сарадник за
пољопривреду, шумарство и водопривреду
Перо Иљић

1. командант штаба
- начелник Општине Симо Стакић
2. начелник штаба
- стручни сарадник за послове Цивилне
заштите Слободан Крстић

15. члан штаба за заштиту од снијег и
сњежних падавина
- начелник Одјељења за општу праву,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Перо Несторовић

3. члан штаба
- замјеник начелника Никола Бошњак
4. члан штаба за финансије
- начелник Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности Горан
Јовановнић

16. члан штаба за заштиту животиња и
санацију терена
- ветринар ветринарске станице "Зора вет"
Јово Микић.

5. члан штаба за инспекцијске послове
- начелник Одјељења за инспекције,
комуналну полицију и заједничке послове
Лазо Андрић

Члан 3.
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Сједнице општинског штаба и
оперативни рад штаба ће се обављати у
сали Скупштине општине Пелагићево.

заједничке послове, категорија четврта,
звање: не разврстава се.
2. Распоред на послове из тачке 1.овог
рјешења
тече
од
25.03.2020.
до
24.04.2020.године.
3. Доношењем овог рјешења престаје да
важи рјешење број 02-120.2.-25/20 од
20.01.2020.године.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи одлука о именовању
Општинског штаба за ванредне ситуаицје
број: 02-022-88/13 од 23.12.2013.године.

Образложење
Члан 5.
С обзиром на новонасталу ситуацију
везано за предузимање активности ради
спречавања
ширења
корона
вируса
(COVID-19), те потребе за ангажовањем
додатног броја службеника на радном
мјесту комуналног полицајца при Одјељењу
за инспекције, комуналну полицију и
заједничке послове, гдје је дошло до
повећаног обима послова, то је начелник
Општине одлучио да ангажује додатног
службеника на претходно наведено радно
мјесто.
Послови и задаци описани су у
члану 51. Правилника.
На
основу
свега
претходно
наведеног, а примјеном члана 54. и 59.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и
36/19), члана 35., 36., 48., 51. и 52. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне смаоуправе
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16), члана 62. и 64. Статута
Општине Пелаигћево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 2/17), члан 51.
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелаигћево", број: 9/19) и члана
190. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), одлучено
је као у диспозитиву рјешења.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 02-022-44/20
Дана,12.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

110.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 35., 36., 48., 51. и 52. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне смаоуправе
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16), члана 62. и 64. Статута
Општине Пелаигћево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 2/17), члана 51.
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелаигћево", број: 9/19) и члана
190. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), начелник
Општине Пелагићево доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о распоређивању службеника

Поука о правном лијеку
Против овог рјешења може се
уложити приговор начелнику Општине у
року од 8 (осам) дана од дана уручења
рјешења.

1. ГОЈКОВИЋ ЈОВО, по занимању
дипломирани економиста, распоређује се на
период од 30 дана на радно мјесто
комуналног полицајца у Одјељење за
инспекције,
комуналну
полицију
и

Број: 02-120.2-44/20
Дана,25.03.2020.г.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево

Симо Стакић
мр.ек. с.р.

- трговина прехране/робе широке потршње
и трговина сточне хране од 07,00 до 18,00
часова,
- трговинским објектима врсте драгстор и
субјектима који обављају дјелатност
производње
хљеба,
пецива,
свјеже
тјестенине и колача (искључиво у погледу
продаје њихових производа) од 07,00 до
22,00 часова,
- Услужним дјелатностима типа кафића од
07,00 до 18,00 часова,
- Апотекама и пољопривредним апотекама.

111.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуоправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана
62. и 64. Статута Oпштине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
бр: 2/17) и Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
број: 11/13), а на приједлог Општинског
штаба за ванредне ситуације начелник
Општине доноси:

Рад у субјектима из става 1, 2, 3. и 4.
овог члана организовати уз предузимање
следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.
- достава животних намирница је дозвољена
од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте
који су регистровани за обављање те
дјелатности, уз максималне мјере хигијене
и сигурности које ће контролисати
контролни органи,
- бензинске пумпе, без ограничења када је у
питању продаја горива и других нафтних
деривата, са ограничењима за дио
бензинске пумпе у које је смјештен
продајни објекат- од 07,00 до 18,00 часова,
- апотеке и пољопривредне апотеке – без
промјене радног времена, уз предузимање
следећиј мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево
У циљу провођења мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва:
1. Наређује
се
извршавање
дезинфекцију свих јавних објеката
на територији Општине Пелагићево;
2. Забрањује
се
рад
сљедећим
објектима, сваким радним даном и у
дане викенда до 23.03.2020. године,
и то:
- трговинама, осим субјеката из члана 3.,
став 1. 2. овог записника,
- услужним дјелатностима у који ма се
остварује непосредан блиски контакт као
што је организовање фитнес, боди-билдинг
клубова
или
дјелатности
које
подразумјевају концентрацију више од
педесет особа као што су услуге
организовања свадби и сахрана и слично,
- Спортској дворани Пелагићево,
- Сточној пијаци Пелагићево.
3. Ограничава се рад:
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4. Општинска управа ће од уторка
17.03.2020. године организовати свој рад
како слиједи:
- у свим организационим јединицама
Општинске управе организовати рад са
минималним бројем потребних извршилаца
на лицу мјеста;
- остала лица упутити на рад од куће или
рад код куће,
- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама
Општинске
управе
и
прављење дужих редова у затвореном
простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторима Управе од најмање
један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене,
- у свим Општинским установама
организовати минималан процес рада уз
извшавање свих функција; остала лица
упутити на рад код куће или од куће;

112.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
16.03.2020. године, с а с т а в љ а:
ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба
за ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник Општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:

- обезбиједити исте мјере за ограничавање
броја улазака и задржавања у просторима
гдје се пружају услуге,
- све организационе јединице, Општинске
управе дужни су писано извијестити
начелника Општине о предузетим мјерама
до уторка, 17. марта 2020. године,
најкасније до 12,00 часова.

На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Милош Јовић - члан штаба,
4. Перо Несторовић - члан штаба,
5. Лазо Андрић - члан штаба,
6. Горан Јовановић - члан штаба,

5. Задужује се Одјељење за
инспекцијске послове, комуналну полицију
и заједничке послове да у провођењу ове
наредбе обезбједити поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.

те остали:
7. Данко Вуковић,
8. Никола Бошњак,
9. Јовица Гојковић,
10. Весна Стакић,
11. Олга Лазић,
12. Гордана Балаћ,
13. Слободанка Лазаревић,
14. Игор Петровић.

6. О извршењу задатака из ове
Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе,
свакодневно ће извјештавати Команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ова наредба ступа на снагу одмах
и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
Број: 02-022-35/20
Дана,16.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешће у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње које су предузеле
како сусједне општине тако и Влада
Републике Српске, а све у вези
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предузимања активности ради спречавања
ширења корона вируса (COVID – 19).

из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.
- достава животних намирница је дозвољена
од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте
који су регистровани за обављање те
дјелатности, уз максималне мјере хигијене
и сигурности које ће контролисати
контролни органи,
- бензинске пумпе, без ограничења када је у
питању продаја горива и других нафтних
деривата, са ограничењима за дио
бензинске пумпе у које је смјештен
продајни објекат- од 07,00 до 18,00 часова,
- апотеке и пољопривредне апотеке – без
промјене радног времена, уз предузимање
следећиј мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

По завршетку расправе на сједници је
усаглашен сљедећи приједлог препорука
које би било неопходно предузети:
1. Извршити дезинфекцију свих јавних
објеката
на
територији
Општине
Пелагићево;
2. Забранити рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
23.03.2020. године, и то:
- трговинама, осим субјеката из члана 3.,
став 1. 2. овог записника,
- услужним дјелатностима у који ма се
остварује непосредан блиски контакт као
што је организовање фитнес, боди-билдинг
клубова
или
дјелатности
које
подразумјевају концентрацију више од
педесет особа као што су услуге
организовања свадби и сахрана и слично,
- Спортској дворани Пелагићево,
- Сточној пијаци Пелагићево.
3. Ограничити рад:
- трговина прехране/робе широке потршње
и трговина сточне хране од 07,00 до 18,00
часова,
- трговинским објектима врсте драгстор и
субјектима који обављају дјелатност
производње
хљеба,
пецива,
свјеже
тјестенине и колача (искључиво у погледу
продаје њихових производа) од 07,00 до
22,00 часова,
- Услужним дјелатностима типа кафића од
07,00 до 18,00 часова,
- Апотекама и пољопривредним апотекама.

4. Извршити рационализацију послова
и радних задатака Општинске управе
Пелагићево и њених организационих
јединица.
По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су се усагласили да ће сједнице овог
формата бити одржавана најмање једанпут
у току двадесет четири часа у наредном
периоду.

Рад у субјектима из става 1, 2, 3. и 4. овог
члана организовати уз предузимање
следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 11:15
часова.
Број:02-022-37/20
Дана,16.03.2020.г.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
договорене сљедеће тачке дневног реда:

113.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
17.03.2020. године, с а с т а в љ а:

1. Упознавање повјереника МЗ са
активностима у вези спречавања ширења
корона вируса (COVID 19), те давање
упустава истим како би могли информисати
грађане о предузетим радњама са
територије својих МЗ;
2. Информација о раду тржишног
инспектора Општинске управе везана за
повећање тржишних цјена прехрамбрених
производа;
3. Подношење Извјештаја о предузетим
радњама по тачкама претходне сједнице;
4. Препорука начелнику Општине о
доношењу нових мјера:

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације

4.1 Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
23.03.2020. године, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским и бензинским
пумпним станицама, осим уговорених
кетеринг услуга за регистроване пословне
субјекте, уз максималне мјере хигијене и
сигурности,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима и сличним облицима
организовања.

Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:03
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:
На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Перо Несторовић - члан штаба,
4. Лазо Андрић - члан штаба,
5. Горан Јовановић - члан штаба,
6. Перо Иљић – члан штаба.

4.2 Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа),
- производних, занатских и услужних
дјелатности.

те остали:
7. Никола Бошњак,
8. Гордана Балаћ,
9. Слободанка Лазаревић,
10. Саво Стакић,
11.Војо Сајловић,
12. Ђоко ивановић,
13. Слободан Сапардић,
14. Игор Петровић.

4.3 Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају
дјелатност
производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).

представници мјесних заједница:
15. Јозо Козић,
16. Жељко Матић,
17. Јово Ђурић,
18. Илија Бијелић.
37

Дана,17.03.2020.г.
4.4 Рад у субјектима из тачке 2. и 3. ове
наредбе организовати уз предузимање
сљедећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

114.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ брoj: 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуоправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и
36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите
на
територији
Општине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације
начелник Општине доноси:

4.5 Приватне здравствене установе, апотеке,
шпедиције, угоститељски објекти за
вршење дјелатности смјештаја гостију
(хотел, мотел, собе – искључиво за своје
госте), као и бензинске пумпе само за
продају нафте и нафтних деривата на
подручју Општине Пелагићево могу радити
у складу са својим уобичајеним радним
временом
4.6 Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево

4.7 Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове, заједно са Комуналном полицијом
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи
поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.

У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва:

1. Oстало.
1.Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
23.03.2020. године, и то:

По усвајању тачака дневног реда
надлежни преставници институција су дали
појашњења за иста.

- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским и бензинским
пумпним станицама, осим уговорених
кетеринг услуга за регистроване пословне
субјекте, уз максималне мјере хигијене и
сигурности,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима и сличним облицима
организовања.

По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у
наредном периоду.
Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 11:12
часова.
Број:02-052-37/20

НАЧЕЛНИК
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2. Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:

поштовање исте од
наведених субјеката.

стране

напријед

- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа),
- производних, занатских и услужних
дјелатности

8. О извршавању задатака из ове Наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати Команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.

3. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).

10. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје
да важи Наредба број: 02-022-35/20 од
16.03.2020. године.

9. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена
у
„Службеном
гласнику
Општине Пелагићево“.

Број:02-022-36/20
Дана,18.03.2020.г.

4. Рад у субјектима из тачке 2. и 3. ове
наредбе организовати уз предузимање
следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

115.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуоправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана
62. и 64. Статута Oпштине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
бр: 2/17) и Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
број: 11/13), а на приједлог Општинског
штаба за ванредне ситуације начелник
Општине доноси:

5. Приватне здравствене установе, апотеке,
шпедиције, угоститељски објекти за
вршење дјелатности смјештаја гостију
(хотел, мотел, собе – искључиво за своје
госте), као и бензинске пумпе само за
продају нафте и нафтних деривата на
подручју Општине Пелагићево могу радити
у складу са својим уобичајеним радним
временом.
6. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево

7. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове, заједно са Комуналном полицијом
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи

У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва:
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- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

1. Забрањују се сва јавна окупљања.
2. Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
30.03.2020. године, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским, жељезничким и
бензинским пумпним станицама, осим
уговорених кетеринг услуга за регистроване
пословне субјекте, уз максималне мјере
хигијене и сигурности,
- дјечијим играоницама,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима, фризерским салонима,
козметичким
салонима
и
сличним
облицима организовања,
- рад приређивача спортских организација и
школа спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија

6. Приватне здравствене установе, апотеке,
пољопривредне апотеке – без промјене
радног времена, уз предузимање сљедећиј
мјера:
ограничитибројљудикојиистовременомогуб
итиприсутниузатворенопродајномпростору,
такодасенаулазурегулишебројособакојеисто
временомогуулазити,
испредблагајниозначитииорганизоватиразм
акизмеђукупцаоднајмањеједанметар,
узатвореномпродајномпросторуомогућитиб
рзпротоккупаца,
брзизлазакизобјектаимјередезинфекцијеипо
вишенехигијене.

3. Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:

7. Општинска управа и Општинске службе
организоваће свој рад на сљедећи начин:

- трговинским објектима
свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа),
- производних, занатских и услужних
дјелатности

усвиморганизационимјединицамаОпштинск
е
управеорганизоватирадсаминималнимброје
мпотребнихизвршилацаналицумјеста,
осталалицаупутитинарадодкућеилирадкодк
уће,
- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама управе и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од
најмање један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене.

4. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).
5. Рад у субјектима из става 3. овог члана
организовати уз предузимање следећих
мјера:

8. Угоститељски објекти за вршење
дјелатности смјештаја гостију (хотел,
мотел, собе – искључиво за своје госте),
бензинске пумпе на подручју Општине
Пелагићево могу да раде без ограничења

- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
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када је ријеч о продаји горива, других
нафтних деривата и гаса, са ограничењем за
диобензинске пумпеу којем је смјештен
продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова.

14. Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
15. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје
да важи Наредба број:02-022-36/20 од
18.03.2020. године.

9. Дом здравља ће реорганизовати свој рад
по усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:

Број:02-022-37/20
Дана,19.03.2020.г.

- пружање здравствене заштите ће бити
примарно особама које могу бити заражене
вирусом корона, приоритетно и без задршке
спроводити мјере анкетирања лица која су
била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе
првог контакта и достављати Институту за
јавно
здравство
и
надлежним
институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
- обавезно је да Дом здравља организује без
прекида /24 часа/ службу јављања, давања
одговора и услуге лицима која ће се јављати
због уласка у земљу на граничним
прелазима, пружање стоматолошких услуга
у хитним случајевима уз поштовање
превентивних мјера.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

116.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
23.03.2020. године, с а с т а в љ а:

10. Правна лица која врше јавна овлаштења
дужни су у случају доношења аката или
измјена у начину рада без одгађања да
доставе извјештај стручно-оперативном
тиму формираном за потребе Републичког
штаба за ванредне ситуације.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације

11. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.

Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 09:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:

12. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове, заједно са Комуналном полицијом
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи
поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.

На сједници присутни:
15. Симо Стакић - командант штаба,
16. Слободан Крстић - начелник штаба,
17. Перо Несторовић - члан штаба,
18. Лазо Андрић - члан штаба,
19. Горан Јовановић - члан штаба,

13. О извршавању задатака из ове Наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати Команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.
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остали:
20. Никола Бошњак,
21. Гордана Балаћ,
22. Слободанка Лазаревић,
23. Ђоко ивановић,
24. Слободан Сапардић,
25. Игор Петровић.

а) здравствене раднике који су на
задатку,
б) лица којима је неодложно
потребна здравствена помоћ,
в)
припаднике
Министарства
унутрашњих послова Републике
Српске, који су на задатку,
г) друге припаднике агенција за
спровођење закона и организација
која врше јавна овлашћења, који су
на задатку,
д) лица којима послодавац изда
потврду о потреби кретања због
несметаног обављања процеса рада,
ђ) лица којима Министарство
унутрашњих послова Републике
Српске изда дозволу за кретање.

тесеосталимчлановимаОпштинског штаба
за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.
Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашени сљедећи закључци:
1. Информација о стања на подручју
општине
Пелагићево
у
вези
спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19) закључно са
22.03.2020. године, с тим у вези
речено је да на територији Општине
Пелагићево нема регистрованих
случајева обољелих од корона
вируса (COVID – 19), а да је под
прописаним здравственим надзором
26. лица која су допутовала из
угрожених подручја. У периоду од
18.03. па до 22.03.2020. године од
стране
Комуналне
полиције
извршено
је
126.
контрола
поступања по издатим Рјешењима о
изолацији
и
стављању
под
здравствени надзор.
Апелујемо на лица која су стављена
под здравствени надзор да се иста строго
придржавају, у противном поред
изречене прекршајне санкције у случају
понављања - кршења мјере изолације и
санкције по основу Кривичног закона.

3.

-

Сходно томе, дајемо додатно
појашњење везано за потврду о
потреби кретања коју издаје
послодавац лицима због несметаног
обављања процеса рада. Наведена
потврда треба да садржи:
Меморандум пословног објекта,
Име и презиме радника,
Број личне карте,
Навести послове које радник
обавља,
Вријеме у којем је потребно да
радник обавља посао,
Релацију кретања и
Потпис и печат.

4. На основу закључка Републичког
штаба за ванредне ситуације, а односи се
на Закључак о
органичењу
окупљања
у
вјерским
објектима,
тржишни инспектор Општинске управе
је о истом
упознао
представнике
вјерских заједница на подручју Општине
Пелагићево.

2. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације донио Закључак о
ограничењу и забрани кретања лица на
територији Републике Српске:
- Наређује се забрана кретања лицима
са навршених 65 и више година
живота,
- Забрањује се свим лицима кретање
на јавним површинама у времену од
20:00 од 05:00 часова,
- Горе наведене забране кретања се не
односе на;

5.

Oстало.

По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.
По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у
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наредном периоду, стим да се исти може
одржавати и електронским путем.

- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским, жељезничким и
бензинским пумпним станицама, осим
уговорених кетеринг услуга за регистроване
пословне субјекте, уз максималне мјере
хигијене и сигурности,
- дјечијим играоницама,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима, фризерским салонима,
козметичким
салонима
и
сличним
облицима организовања,
- рад приређивача спортских организација и
школа спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 09:52
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,23.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

117.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуоправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана
62. и 64. Статута Oпштине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
бр: 2/17) и Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
број: 11/13), а на приједлог Општинског
штаба за ванредне ситуације начелник
Општине доноси:

3.Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:
- трговинским објектима
свих врста,
укључујући драгстор,
- производних, занатских и услужних
дјелатности.
4. Ограничава се рад од 07:00 до 19:00
часова свакимданомсљедећимобјектима:
- приватним здраственим установама,
- апотекама,
- пољопривредним апотекама.
- трговинским објектима који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача (искључиво
упогледу продаје производа).
5. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево

- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).

У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва:

6. Рад у субјектима из става 3, 4. и 5. овог
члана организовати уз предузимање
следећих мјера:

1. Забрањују се сва јавна окупљања.
2. Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
30.03.2020. године, и то:

- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
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регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

спроводити мјере анкетирања лица која су
била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе
првог контакта и достављати Институту за
јавно
здравство
и
надлежним
институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
- обавезно је да Дом здравља организује без
прекида /24 часа/ службу јављања, давања
одговора и услуге лицима која ће се јављати
због уласка у земљу на граничним
прелазима, пружање стоматолошких услуга
у хитним случајевима уз поштовање
превентивних мјера.

7. Општинска управа и Општинске службе
организоваће свој рад на сљедећи начин:
усвиморганизационимјединицамаОпштинск
е
управеорганизоватирадсаминималнимброје
мпотребнихизвршилацаналицумјеста,
осталалицаупутитинарадодкућеилирадкодк
уће,
- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама управе и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од
најмање један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене.

10. Правна лица која врше јавна овлаштења
дужни су у случају доношења аката или
измјена у начину рада без одгађања да
доставе извјештај стручно-оперативном
тиму формираном за потребе Републичког
штаба за ванредне ситуације.
11. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.
12. Одређује се комплекс „Старе зграде
Скупштине општине Пелагићево“ за
смјештај лица која евентуално не буду
поштовали
рјешења
надлежних
институција.
13. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове, заједно са Комуналном полицијом
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи
поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
14. О извршавању задатака из ове Наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати Команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.

8. Угоститељски објекти за вршење
дјелатности смјештаја гостију (хотел,
мотел, собе – искључиво за своје госте),
бензинске пумпе на подручју Општине
Пелагићево могу да раде без ограничења
када је ријеч о продаји горива, других
нафтних деривата и гаса, са ограничењем за
дио бензинске пумпе у којем је смјештен
продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова.

15. Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.

9.
Амбуланта
породичне
медицине
Пелагићево ће реорганизовати свој рад по
усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:

16. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје
да важи Наредба број:02-022-37/20 од
19.03.2020. године.

- пружање здравствене заштите ће бити
примарно особама које могу бити заражене
вирусом корона, приоритетно и без задршке
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Број:02-052-38/20
Дана,23.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашени сљедећи закључци:
1. Информација о стања на подручју
општине Пелагићево у вези спречавања
ширења корона вируса (COVID – 19)
закључно са 25.03.2020. године, с тим у
вези речено је да на територији Општине
Пелагићево нема регистрованих случајева
обољелих од корона вируса (COVID – 19), а
да је под прописаним здравственим
надзором 29. лица која су допутовала из
угрожених подручја. У периоду од 23.03. па
до 24.03.2020. године од стране Комуналне
полиције извршено је 55. контрола
поступања по издатим Рјешењима о
изолацији и стављању под здравствени
надзор.
Апелујемо на лица која су стављена
под здравствени надзор да се иста строго
придржавају, у противном поред
изречене прекршајне санкције у случају
понављања - кршења мјере изолације и
санкције по основу Кривичног закона.

118.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
25.03.2020. године, с а с т а в љ а:
ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације

2.Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Oпштински штаб за
ванредне ситуације у
сарадњи
са
надлежним
институцијама
покренуо
процедуру набавке кревета за ноћење, а у
циљу опремања комплекса „Старе
зграде Скупштине општине Пелагићево“,
који се налази на
адреси:
Васе
Пелагића бр. 21, за смјештај лица
која
евентуално не буду поштовали рјешења
надлежних
институција
о
самоизолацији. С тим у вези планирано је
опремање десет кревета, а
реализација
овог пројекта је планирана најкасније до
27.03.2020. године.

Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 11:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:
На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Лазо Андрић - члан штаба,
4. Горан Јовановић - члан штаба,

3.
Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације донио Закључак о
ограничењу и забрани кретања лица на
територији Републике Српске:
- Наређује се забрана кретања лицима
са навршених 65 и више година
живота,
- Забрањује се свим лицима кретање
на јавним површинама у времену од
20:00 од 05:00 часова,

остали:
5. Никола Бошњак,
6. Гордана Балаћ,
7. Слободанка Лазаревић,
8. Ђоко ивановић,
9. Игор Петровић.
те се осталим члановима Општинског
штаба за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.
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-

4.

-

Горе наведене забране кретања се не
односе на;
а) здравствене раднике који су на
задатку,
б) лица којима је неодложно
потребна здравствена помоћ,
в)
припаднике
Министарства
унутрашњих послова Републике
Српске, који су на задатку,
г) друге припаднике агенција за
спровођење закона и организација
која врше јавна овлашћења, који су
на задатку,
д) лица којима послодавац изда
потврду о потреби кретања због
несметаног обављања процеса рада,
ђ) лица којима Министарство
унутрашњих послова Републике
Српске изда дозволу за кретање.

наредном периоду, стим да се исти може
одржавати и електронским путем.
Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 11:30
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,25.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

119.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
27.03.2020. године, с а с т а в љ а:

Сходно томе, дајемо додатно
појашњење везано за потврду о
потреби кретања коју издаје
послодавац лицима због несметаног
обављања процеса рада. Наведена
потврда треба да садржи:
Меморандум пословног објекта,
Име и презиме радника,
Број личне карте,
Навести послове које радник
обавља,
Вријеме у којем је потребно да
радник обавља посао,
Релацију кретања и
Потпис и печат.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације

5. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације
донио
Закључак о органичењу окупљања у
вјерским објектима.

Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:

6. Oстало.
По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.

На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Лазо Андрић - члан штаба,
4. Горан Јовановић - члан штаба,
5. Перо Иљић, члан штаба,

По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у

остали:
6. Никола Бошњак,
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7. Гордана Балаћ,
8. Слободанка Лазаревић,
9. Ђоко ивановић,
10. Игор Петровић.

120.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
30.03.2020. године, с а с т а в љ а:

тесеосталимчлановимаОпштинског штаба
за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.
Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашени сљедећи закључци:
1.Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Oпштински штаб за
ванредне ситуације у
сарадњи
са
надлежним
институцијама
покренуо
процедуру набавке хлора, ради вршења
дезинфекције јавних површина као и
Општинских институција. Такође овим
путем се
позивају правна лица са
територије Општине да испред улаза у своје
пословне комплексе поставе
дезинфекционе баријере (у погледу спужве
за дезинфекцију обуће), а да ће
дезинфекциону течност (хлор) добити од
стране Општине Пелагићево.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:10
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:

2.Oстало.
По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.

На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Лазо Андрић - члан штаба,
4. Горан Јовановић - члан штаба,
5. Перо Несторовић – члан штаба,

По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у
наредном периоду, стим да се исти може
одржавати и електронским путем.

остали:
6. Никола Бошњак,
7. Гордана Балаћ,
8. Слободанка Лазаревић,
9. Ђоко ивановић,
10Игор Петровић.

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 11:00
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,27.03.2020.г.

тесеосталимчлановимаОпштинског штаба
за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашени сљедећи закључци:
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1. Информација о стања на подручју
општине
Пелагићево
у
вези
спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19) закључно са
29.03.2020. године, с тим у вези
речено је да на територији Општине
Пелагићево нема регистрованих
случајева обољелих од корона
вируса (COVID – 19), а да је под
прописаним здравственим надзором
29. лица која су допутовала из
угрожених подручја. У периоду од
26.03. па до 29.03.2020. године од
стране
Комуналне
полиције
извршено
је
133.
контрола
поступања по издатим Рјешењима о
изолацији
и
стављању
под
здравствени надзор. Апелујемо на
лица која су стављена под
здравствени надзор да се иста
строго придржавају, у противном
поред изречене прекршајне санкције
у случају понављања - кршења
мјере изолације и санкције по
основу Кривичног закона.

- трговинским објектима
свих врста,
укључујући драгстор,
- производних, занатских и услужних
дјелатности.
2.4 Ограничава се рад од 07:00 до 19:00
часова сваким даном сљедећим објектима:
- приватним здраственим установама,
- апотекама,
- пољопривредним апотекама.
- трговинским објектима који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача (искључиво у
погледу продаје производа).
2.5 Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).

2. Препорука начелнику Општине о
доношењу нових мјера:

2.6 Рад у субјектима из става 3, 4. и 5. овог
члана организовати уз предузимање
следећих мјера:

2.1 Забрањују се сва јавна окупљања.

- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

2.2 Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
14.04.2020. године, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским, жељезничким и
бензинским
пумпним
станицама,
осимуговорених
кетеринг
услуга
за
регистроване
пословне
субјекте,
уз
максималне мјере хигијене и сигурности,
- дјечијим играоницама,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима, фризерским салонима,
козметичким
салонима
и
сличним
облицима организовања,
- рад приређивача спортских организација и
школа спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија

2.7 Општинска управа и Општинске службе
организоваће свој рад на сљедећи начин:
- у свим организационим јединицама
Општинске управе организовати рад са
минималним бројем потребних извршилаца
на лицу мјеста,
- остала лица упутити на рад од куће или
рад код куће,

2.3 Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:
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- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама управе и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од
најмање један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене.

2.11 Обавезују се пружаоци услуга да у
свом пословању обезбиједе поштовање
препорука надлежних институција.
2.12 Одређује се комплекс „Старе зграде
Скупштине општине Пелагићево“ за
смјештај лица која евентуално не буду
поштовали
рјешења
надлежних
институција.
3. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације донио Закључак о
ограничењу и забрани кретања лица на
територији Републике Српске:
- Наређује се забрана кретања лицима
са навршених 65 и више година
живота,
- Забрањује се свим лицима кретање
на јавним површинама у времену од
20:00 од 05:00 часова,
- Горе наведене забране кретања се не
односе на;
а) здравствене раднике који су на
задатку,
б) лица којима је неодложно
потребна здравствена помоћ,
в)
припаднике
Министарства
унутрашњих послова Републике
Српске, који су на задатку,
г) друге припаднике агенција за
спровођење закона и организација
која врше јавна овлашћења, који су
на задатку,
д) лица којима послодавац изда
потврду о потреби кретања због
несметаног обављања процеса рада,
ђ) лица којима Министарство
унутрашњих послова Републике
Српске изда дозволу за кретање.

2.8 Угоститељски објекти за вршење
дјелатности смјештаја гостију (хотел,
мотел, собе – искључиво за своје госте),
бензинске пумпе на подручју Општине
Пелагићево могу да раде без ограничења
када је ријеч о продаји горива, других
нафтних деривата и гаса, са ограничењем за
дио бензинске пумпе у којем је смјештен
продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова.
2.9 Амбуланта породичне медицине
Пелагићево ће реорганизовати свој рад по
усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:
- пружање здравствене заштите ће бити
примарно особама које могу бити заражене
вирусом корона, приоритетно и без задршке
спроводити мјере анкетирања лица која су
била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе
првог контакта и достављати Институту за
јавно
здравство
и
надлежним
институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
- обавезно је да Дом здравља организује без
прекида /24 часа/ службу јављања, давања
одговора и услуге лицима која ће се јављати
због уласка у земљу на граничним
прелазима, пружање стоматолошких услуга
у хитним случајевима уз поштовање
превентивних мјера.

4.

2.10 Правна лица која врше јавна
овлаштења дужни су у случају доношења
аката или измјена у начину рада без
одгађања да доставе извјештај стручнооперативном тиму формираном за потребе
Републичког штаба за ванредне ситуације.

-
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Сходно томе, дајемо додатно
појашњење везано за потврду о
потреби кретања коју издаје
послодавац лицима због несметаног
обављања процеса рада. Наведена
потврда треба да садржи:
Меморандум пословног објекта,
Име и презиме радника,
Број личне карте,
Навести послове које радник
обавља,

-

Вријеме у којем је потребно да
радник обавља посао,
Релацију кретања и
Потпис и печат.

штаба за ванредне ситуације начелник
Општине доноси:

5. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације
донио
Закључак о органичењу окупљања у
вјерским објектима.

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево
У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва:

6.Oстало.
По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.

1. Забрањују се сва јавна окупљања.
2. Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
13.04.2020. године, и то:

По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у
наредном периоду, стим да се исти може
одржавати и електронским путем.

- угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на аутобуским, жељезничким и
бензинским пумпним станицама, осим
уговорених кетеринг услуга за регистроване
пословне субјекте, уз максималне мјере
хигијене и сигурности,
- дјечијим играоницама,
- предшколским установама,
- сточној пијаци Пелагићево,
- спортској дворани Пелагићево,
- фитнес-центрима, фризерским салонима,
козметичким
салонима
и
сличним
облицима организовања,
- рад приређивача спортских организација и
школа спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија
3. Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим објектима:

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 11:30
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,30.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

121.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуоправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана
62. и 64. Статута Oпштине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
бр: 2/17) и Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“
број: 11/13), а на приједлог Општинског

- трговинским објектима
свих врста,
укључујући драгстор,
- производних, занатских и услужних
дјелатности.
4. Ограничава се рад од 07:00 до 19:00
часова свакимданомсљедећимобјектима:
- приватним здраственим установама,
- апотекама,
- пољопривредним апотекама.
- трговинским објектима који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива,
50

свјеже тјестенине и колача (искључиво у
погледу продаје производа).

8. Угоститељски објекти за вршење
дјелатности смјештаја гостију (хотел,
мотел, собе – искључиво за своје госте),
бензинске пумпе на подручју Општине
Пелагићево могу да раде без ограничења
када је ријеч о продаји горива, других
нафтних деривата и гаса, са ограничењем за
дио бензинске пумпе у којем је смјештен
продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова.

5. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје производа).

9.
Амбуланта
породичне
медицине
Пелагићево ће реорганизовати свој рад по
усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:

6. Рад у субјектима из става 3, 4. и 5. овог
члана организовати уз предузимање
следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено
могу бити присутни
у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објеката и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.

- пружање здравствене заштите ће бити
примарно особама које могу бити заражене
вирусом корона, приоритетно и без задршке
спроводити мјере анкетирања лица која су
била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе
првог контакта и достављати Институту за
јавно
здравство
и
надлежним
институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
- обавезно је да Дом здравља организује без
прекида /24 часа/ службу јављања, давања
одговора и услуге лицима која ће се јављати
због уласка у земљу на граничним
прелазима, пружање стоматолошких услуга
у хитним случајевима уз поштовање
превентивних мјера.

7. Општинска управа и Општинске службе
организоваће свој рад на сљедећи начин:
усвиморганизационимјединицамаОпштинск
е
управеорганизоватирадсаминималнимброје
мпотребнихизвршилацаналицумјеста,
осталалицаупутитинарадодкућеилирадкодк
уће,
- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама управе и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од
најмање један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене.

10. Правна лица која врше јавна овлаштења
дужни су у случају доношења аката или
измјена у начину рада без одгађања да
доставе извјештај стручно-оперативном
тиму формираном за потребе Републичког
штаба за ванредне ситуације.
11. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.
12. Одређује се комплекс „Старе зграде
Скупштине општине Пелагићево“ за
смјештај лица која евентуално не буду
поштовали
рјешења
надлежних
институција.
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присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(COVID – 19), након чега је утврдио да су:

13. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове, заједно са Комуналном полицијом
да у провођењу ове Наредбе обезбиједи
поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.

На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Никола Бошњак – члан штаба,
4. Лазо Андрић - члан штаба,
5. Горан Јовановић - члан штаба,
6. Перо Несторовић – члан штаба,
7. Јово Гојковић – члан штаба,

14. О извршавању задатака из ове Наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати Команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.
15. Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
16. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје
да важи Наредба број:02-022-38/20 од
23.03.2020. године.

остали:
8. Гордана Балаћ,
9. Слободанка Лазаревић,
10.Ђоко ивановић,
11. Игор Петровић.

Број:02-022-42/20
Дана,30.03.2020.г.

те се осталим члановима Општинског
штаба за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашене сљедеће тачке:

122.

1. Информација о стања на подручју
општине Пелагићево у вези спречавања
ширења корона вируса (COVID – 19)
закључно са 31.03.2020. године, с тим у
вези речено је да на територији Општине
Пелагићево нема регистрованих случајева
обољелих од корона вируса (COVID – 19), а
да је под прописаним здравственим
надзором 20. лица која су допутовала из
угрожених подручја. У периоду од 30.03. па
до 31.03.2020. године од стране Комуналне
полиције извршено је 39. контрола
поступања по издатим Рјешењима о
изолацији и стављању под здравствени
надзор. Апелујемо на лица која су стављена
под здравствени надзор да се иста строго
придржавају, у противном поред изречене
прекршајне санкције у случају понављања кршења мјере изолације и санкције по
основу Кривичног закона.

На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-44/20,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
01.04.2020. године, с а с т а в љ а:
ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све

2. Препорука начелнику
доношењу нових мјера:

Општине

1. Забрану свих јавних окупљања,
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2. рад свим угоститељским објектима
за исхрану и пиће,
3. рад трговинама, изузев субјеката из
тачке 2. и 3. овог закључка,
4. рад фитнес центрима (фитнес, боди
– билдинг клубовима и сличним
облицима организовања),
5. рад „wellness“и спа центрима
посебно у склопу угоститељских
објеката за смјештај,
6. рад дјечијим играоницама,
7. рад приређивачима игара на срећу,
8. Сточној пијаци Пелагићево,
9. Спортској дворани Пелагићево,
10. рад спортским организацијама и
школама спорта, те тренинга и
организовања
такмичења
за
спортисте свих категорија и
11. обављање услужних и занатских
дјелатности чије обављање захтјева
непосредан контакт са корисницима
(фризерски и други третмани за
уљепшавање и дјелатности за његу
и одржавање тјела).

8. апотекама
и
пољопривредним
апотекама и
9. бензинским пумпама и плинским
пумпним станицама за дио пумпе и
станице у којем је смјештен
продајни објекат, а без временског
ограничавања рада када је у питању
продаја горива, других нафтних
деривата и плина.
До 13.04.2020. године ограничава се
рад од 07:00 до 15:00 часова:
1. трговинама
бијелом
техником,
водоматеријалом и санитаријама,
грађевинским
материјалом,
аутодјеловима,
дјеловима
за
пољопривредне
машине,
електроматеријалом, керамике и
боја и лакова,
Угоститељи који послују у
угоститељском објекту за смјештај могу без
временског ограничења пружати услуге
смјештаја, а услуге исхране и пића могу
пружати само гостима којима пружају
услугу смјештаја,

До 13.04.2020. године ограничавам
рад од 07:00 до 18:00 часова:

Сви субјекти из тачке 2, 3. и 4. ове
наредбе дужни су организовати рад уз
обавезно предузимање мјера прописаних у
Упуству ЈЗУ „Институт за јавно здраство
Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID – 19 болести на радном
мјесту.

1. трговинама на велико,
2. трговачким центрима, у којима могу
радити само трговине прехране/робе
широке
потрошње,
апотеке,
пољопривредне апотеке, трговине
бијелом техником, водоматериајлом
и
санитеријама,
грађевинским
материјалом,
аутодјеловима,
дјеловима
за
пољопривредне
машине,
електроматеријалом,
керамиком и боја и лакова ако се
налазе у трговачком центру,
3. трговинама прехране/робе широке
потрошње,
4. трговинама сточне хране,
5. субјектима који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже
тестјенине и колача (искључиво у
погледу
продаје
њихових
производа),
6. субјектима који врше доставу хране
ако су регистровани за обављање те
дјелатности,
7. јавним кухињама је дозвољен рад
преко
шалтера,
без
услуживања/послуживања
у
објектима,

Општинска управа и Општинске
службе организоваће свој рад на сљедећи
начин:
1. усвиморганизационимјединицамаО
пштинске
управеорганизоватирадсаминималн
имбројемпотребнихизвршилацанали
цумјеста,осталалицаупутитинарадод
кућеилирадкодкуће,
2. на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају
услуге грађанима ограничити број
особа које истовремено могу да уђу
и бораве у Управи, онемогућити
задржавање у просторијама управе
и прављење дужих редова у
затвореном простору,
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3. одржавати
растојање
између
грађана у затвореним просторијама
Управе од најмање један метар, уз
предузимање мјера дезинфекције и
повишене хигијене.

г) друге припаднике агенција за
спровођење закона и организација
која врше јавна овлашћења, који су
на задатку,
д) лица којима послодавац изда
потврду о потреби кретања због
несметаног обављања процеса рада,
ђ) лица којима Министарство
унутрашњих послова Републике
Српске изда дозволу за кретање.

Амбуланта породичне медицине
Пелагићево ће реорганизовати свој рад по
усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:
1. пружање здравствене заштите ће
бити примарно особама које могу
бити заражене вирусом корона,
приоритетно
и
без
задршке
спроводити мјере анкетирања лица
која су била у контакту са
зараженим, са предлагањем кућне
изолације за све особе првог
контакта и достављати Институту за
јавно здравство и надлежним
институцијама све тражене податке
у складу са препорукама,
2. обавезно је да Дом здравља
организује без прекида /24 часа/
службу јављања, давања одговора и
услуге лицима која ће се јављати
због
уласка
у
земљу
на
граничнимпрелазима,
пружање
стоматолошких услуга у хитним
случајевима
уз
поштовање
превентивних мјера.

4.

-

5. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације
донио
Закључак о органичењу окупљања у
вјерским објектима.

3. Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације донио Закључак о
ограничењу и забрани кретања лица на
територији Републике Српске:
-

-

-

Сходно томе, дајемо додатно
појашњење везано за потврду о
потреби кретања коју издаје
послодавац лицима због несметаног
обављања процеса рада. Наведена
потврда треба да садржи:
Меморандум пословног објекта,
Име и презиме радника,
Број личне карте,
Навести послове које радник
обавља,
Вријеме у којем је потребно да
радник обавља посао,
Релацију кретања и
Потпис и печат.

6.
Обавјештење грађанима Општине
Пелагићево да је Републички штаб за
ванредне ситуације од
30.3.2020.
године,
предметним
Закључком,
дозволио кретање лицима са навршених
65 и више година живота, уторком и
петком од 07 до 10 часова, а ради
куповине
основних
животних
намирница,
лијекова и обављања
послова у банкама.
Такође претходно наведеним актом
Републичког штаба дозвољено је у
сеоским
подручјима,
кретање
лицима старости до 75. година, ради
обављања пољопривредне дјелатности,
уз обавезно
придржавање
заштитне мјере социјалног растојања.

Наређује се забрана кретања лицима
са навршених 65 и више година
живота,
Забрањује се свим лицима кретање
на јавним површинама у времену од
20:00 од 05:00 часова,
Горе наведене забране кретања се не
односе на;
а) здравствене раднике који су на
задатку,
б) лица којима је неодложно
потребна здравствена помоћ,
в)
припаднике
Министарства
унутрашњих послова Републике
Српске, који су на задатку,

7.Oстало.
По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
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појашњења за иста како је претходно
наведено.

заштите и спасавања становништва до
13.04.2020. године н а р е ђ у ј е м:

По завршетку састанка Општинског
штаба за ванредне ситуације сви присутни
су потврдили приједлог о потреби
одржавања сједница овог формата најмање
једанпут у току двадесет четири часа у
наредном периоду, стим да се исти може
одржавати и електронским путем.

- забрану свих јавних окупљања,
- рад свим угоститељским објектима за
исхрану и пиће,
- рад трговинама, изузев субјеката из тачке
2. и 3. овог закључка,
- рад фитнес центрима (фитнес, боди –
билдинг клубовима и сличним облицима
организовања),
- рад „wellness“и спа центрима посебно у
склопу угоститељских објеката за смјештај,
- рад дјечијим играоницама,
- рад приређивачима игара на срећу,
- Сточној пијаци Пелагићево,
- Спортској дворани Пелагићево,
- рад спортским организацијама и школама
спорта, те тренинга и организовања
такмичења за спортисте свих категорија и
- обављање услужних и занатских
дјелатности чије
обављање
захтјева
непосредан контакт са корисницима
(фризерски
и
други
третмани
за
уљепшавање и дјелатности за његу и
одржавање тјела).

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 12:30
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,01.04.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

123.
На основу 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), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуоправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите
на
територији
Општине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације
начелник Општине доноси:

До 13.04.2020. године ограничавам
рад од 07:00 до 18:00 часова:
- трговинама на велико,
- трговачким центрима, у којима могу
радити само трговине прехране/робе
широке потрошње, апотеке, пољопривредне
апотеке, трговине бијелом техником,
водоматериајлом
и
санитеријама,
грађевинским материјалом, аутодјеловима,
дјеловима за пољопривредне машине,
електроматеријалом, керамиком и боја и
лакова ако се налазе у трговачком центру,
- трговинама прехране/робе широке
потрошње,
- трговинама сточне хране,
- субјектима који обављају дјелатност
производње
хљеба,
пецива,
свјеже
тестјенине и колача (искључиво у погледу
продаје њихових производа),
- субјектима који врше доставу хране ако су
регистровани за обављање те дјелатности,
- јавним кухињама је дозвољен рад преко
шалтера, без услуживања/послуживања у
објектима,
- апотекама и пољопривредним апотекама и
- бензинским пумпама и плинским пумпним
станицама за дио пумпе и станице у којем је

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево
У циљу превенције ширења вируса
корона SARS–Co V–2 и COVID–19 болести
на територији Општине Пелагићево и
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смјештен
продајни објекат, а
без
временског ограничавања рада када је у
питању продаја горива, других нафтних
деривата и плина.

усаглашеним препорукама и закључцима
ресорног министарства на сљедећи начин:
- пружање здравствене заштите ће бити
примарно особама које могу бити заражене
вирусом корона, приоритетно и без задршке
спроводити мјере анкетирања лица која су
била у контакту са зараженим, са
предлагањем кућне изолације за све особе
првог контакта и достављати Институту за
јавно
здравство
и
надлежним
институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
- обавезно је да Дом здравља организује без
прекида /24 часа/ службу јављања, давања
одговора и услуге лицима која ће се јављати
због уласка у земљу на граничним
прелазима, пружање стоматолошких услуга
у хитним случајевима уз поштовање
превентивних мјера.

До 13.04.2020. године ограничава се
рад од 07:00 до 15:00 часова:
трговинама
бијелом
техником,
водоматеријалом
и
санитаријама,
грађевинским материјалом, аутодјеловима,
дјеловима за пољопривредне машине,
електроматеријалом, керамике и боја и
лакова,
Угоститељи
који
послују
у
угоститељском објекту за смјештај могу без
временског ограничења пружати услуге
смјештаја, а услуге исхране и пића могу
пружати само гостима којима пружају
услугу смјештаја,

Правна лица која врше јавна
овлаштења дужни су у случају доношења
аката или измјена у начину рада без
одгађања да доставе извјештај стручнооперативном тиму формираном за потребе
Републичког штаба за ванредне ситуације.

Сви субјекти из тачке 2, 3. и 4. ове
наредбе дужни су организовати рад уз
обавезно предузимање мјера прописаних у
Упуству ЈЗУ „Институт за јавно здраство
Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID – 19 болести на радном
мјесту.

Обавезују се пружаоци услуга да у
свом пословању обезбиједе поштовање
препорука надлежних институција.

Општинска управа и Општинске
службе организоваће свој рад на сљедећи
начин:

Одређује се комплекс „Старе зграде
Скупштине општине Пелагићево“ за
смјештај лица која евентуално не буду
поштовали
рјешења
надлежних
институција.

усвиморганизационимјединицамаОпштинск
е
управеорганизоватирадсаминималнимброје
мпотребнихизвршилацаналицумјеста,остала
лицаупутитинарадодкућеилирадкодкуће,
- на улазу у све службене просторије
Општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у
Управи, онемогућити задржавање у
просторијама управе и прављење дужих
редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од
најмање један метар, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене.

Задужује
се
Одјељење
за
инспекцијске послове, комуналнуполицију
и
заједничке
послове,
заједно
са
Комуналном полицијом да у провођењу ове
Наредбе обезбиједи поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
О извршавању задатака из ове
Наредбе Одјељење из претходне тачке
свакодневно ће извјештавати Команданта
Општинског штаба за ванредне ситуације.

Амбуланта породичне медицине
Пелагићево ће реорганизовати свој рад по
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6. Перо Несторовић – члан штаба,
7. Јово Гојковић – члан штаба,
8. Дадо Доган – члан штаба,
9. Гордана Балаћ – члан штаба,
10. Весна Стакић – члан штаба,

Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
Ступањем на снагу ове Наредбе
престаје да важи Наредба број:02-022-42/20
од 30.03.2020. године.
Број:02-022-45/20
Дана,01.04.2020.г.

остали:
11. Слободанка Лазаревић,
12.Игор Петровић.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

те се осталим члановима Општинског
штаба за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.
Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашене сљедеће тачке:

124.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-44/20,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
01.04.2020. године, с а с т а в љ а:

1. Информација о стања на подручју
општине Пелагићево у вези спречавања
ширења корона вируса SARS–Co V–2 и
COVID–19 болести закључно са 02.04.2020.
године, с тим у вези речено је да на
територији Општине Пелагићево нема
регистрованих случајева обољелих од
COVID–19 болести, а да је под прописаним
здравственим надзором 14. лица која су
допутовала из угрожених подручја. У
периоду од 01.04. па до 02.04.2020. године
од стране Комуналне полиције извршено је
26. контрола поступања по издатим
Рјешењима о изолацији и стављању под
здравствени надзор. Апелујемо на лица која
су стављена под здравствени надзор да се
иста строго придржавају, у противном
поред изречене прекршајне санкције у
случају понављања - кршења мјере
изолације и санкције по основу Кривичног
закона.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:00
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
SARS–Co V–2 и COVID–19 болести, након
чега је утврдио да су:

2.Обавјештење
грађанима
Општине
Пелагићево да је Oпштински штаб за
ванредне ситуације
у
сарадњи
са
надлежним
институцијама
окончао
процедуру набавке кревета за ноћење, а у
циљу опремања комплекса „Старе зграде
Скупштине општине Пелагићево“, који се
налази на
адреси: Васе Пелагића бр.
21, за смјештај лица која евентуално не буду
поштовали рјешења
надлежних
институција о самоизолацији. С тим у вези
планирано је опремање осам кревета.
Такође, обавјештавају се грађани Општине
Пелагићево да је на њеној територији

На сједници присутни:
1.Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић - начелник штаба,
3. Никола Бошњак – члан штаба,
4. Лазо Андрић - члан штаба,
5. Горан Јовановић - члан штаба,
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почета
производња
заштитних
маски, те да се за добијање додатних
информација заинтересовани
могу
обратити
Општинском
штабу
за
ванредне ситуације.

штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13),
и Одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације, број: 02-022-44/20,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
14.04.2020. године, с а с т а в љ а:

4.Обавјештење да је Јавна установа Центар
за Социјални рад Пелагићево извршила
реорганизацију свога рада, а у циљу
спречавања ширења корона вируса SARS–
Co V–2 и COVID–19 болести, те да
претходно наведена реорганизација није
утицала на сам рад Центра, који и даље у
потпуности извршава своје обавезе.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба за
ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 08:30
часова, након чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио све
присутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације, а увези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
SARS–Co V–2 и COVID–19 болести, након
чега је утврдио да су:

5.Обавјештење
грађанима
Општине
Пелагићево да је Општинска организација
Црвеног крста Пелагићево успоставила
волонтерску слушбу, у циљу помоћи
грађанима Општине приликом куповине и
доставе животних намјерница, а који сбог
година или самоизолације то нису у
могућности учинити. За добијање додатних
информација заинтересовани могу се
обратити
Општинској
организацији
Црвеног крста Пелагићево.

По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.

На сједници присутни:
1. Симо Стакић - командант штаба,
2. Слободан Крстић – начелник штаба,
3. Милош Јовић – члан штаба,
4. Данко Вуковић – члан штаба,
5. Перо Стевановић – члан штаба,
6. Горан Јовановић – члан штаба,
7. Перо Несторовић – члан штаба,
8. Перо Иљић – члан штаба,
9. Јово Гојковић – члан штаба,
10. Весна Стакић – члан штаба,

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 12:15
часова.

остали:
11. Слободанка Лазаревић,
12. Игор Петровић.

Број:02-052-20/20
Дана,03.04.2020.г.

те се осталим члановима Општинског
штаба за ванредне ситуације комуницирало
електронским путем.

6.Oстало.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Након чега су присутни узели учешћа у
раду сједнице, те су износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
усаглашене сљедеће тачке:

125.
На основу члана22, 44. и 45. Закона
о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Сужбени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези Одлуке о формирању Општинског

1.
Обавјештење
грађанима
Општине
Пелагићево да је Oпштински штаб за
ванредне ситуације
у
сарадњи
са
надлежним
институцијама
извршио
дезинфекцију јавних површина и путева на
територији
Општине, изузев
мјесне
заједнице Трамошница за коју се планирају
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извршити
претходно наведене радње
по престанку падавина.

године број: 02-014-6/20 од 10.02.2020.
године.

2.Обавјештење
грађанима
везано за
престојеће вјерске празнике да је
Републички штаб за ванредне ситуације,
Владе Републике Српске, дана 10.04.2020.
године донио Закључак број: 19-3/20, у
којем је између осталог забранио окупљање
грађанима у групама већим од три особе на
јавном мјесту, као да је исте обавезао да се
на отвореном простору придржавају
заштитне мјере социјалног растојања од два
метра, уз обавезу коришћења заштитне
маске и рукавица.

Члан 2.
Програм
рада
из
претходно
наведеног члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022- 5 /20
ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 02.03.2020.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

3.Oстало.
По усвајању закључака надлежни
преставници
институција
су
дали
појашњења за иста како је претходно
наведено.

127.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16и 36/19),
члана 35, 36, 48, 51. и 52. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 62. и64. Статута
Општине Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 2/17), члана
51. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 9/19)и члана
190. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), начелник
Општине Пелагићево доноси:

Сједница Општинског штаба за
ванредне ситуације је завршена у 09:25
часова.
Број:02-052-20/20
Дана,14.04.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

126.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXV
(двадесет
петој)редовној сједници одржаној дана
02.03.2020. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о распоређивању службеника
1. Гојковић Јово, по занимању дипломирани
економиста, распоређује се на период од 30
дана на радно мјесто комуналног полицајца
у Одјељењу за инспекције, комуналну
полицију и заједничке послове; категорија:
четврта; звање: не разврстава се.
1. Распоред на послове из тачке 1. овог
Рјешења тече од 25.04.2020. године
па до 24.05.2020. године.
2. Доношењем овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 02-120.244/20 од 25.03.2020. године

ОДЛУКУ
о усвајању програма рада
Члан 1.
Усваја сеПрограм рада начелника
Општине за период 01.01.-31.12.2020.
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3. Рјешење ступа на снагу даном
доношења.
Образложење
С обзиром на новонасталу ситуацију
везану за предузимање активности ради
спречавања ширења корона вируса (COVID
– 19), те потребе за ангажовањем додатног
броја службеника на радном мјесту
комуналног полицајца при Одјељењу за
инспекције,
комуналну
полицију
и
заједничке послове, гдје је дошло до
повећаног обима послова, то је начелник
Општине одлучио да ангажује додатног
службенике на претходно наведено радно
мјесто.
Послови и радни задаци описани су
у члану 51. Правилника.
На
основу
свега
претходно
наведеног, а примјеном члана 54. и 59.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16и
36/19), члана 35, 36, 48, 51. и 52. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 62. и64. Статута
Општине Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 2/17), члана
51. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 9/19)и члана
190. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) , одлучено
је као у диспозитиву Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења може се
уложити приговор начелнику Општине у
року од 8 (осам ) дана од дана уручења
Рјешења.
Број:02-120.2-46/20
НАЧЕЛНИК
Дана,21.04.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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САДРЖАЈ:
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
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