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128. 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 64. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 2/17), сходно 

члану 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 121/12, 52714, 

103715 и 15716) начелник Општине 

Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о распоређивању и  кориштењу 

средстава буџетске резерве 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком распоређују се и 

одобравају средства буџетске резерве у 

износу од 15.840,00 КМ за уплату по 

рјешењу о извршењу Основног суда 

Модрича, број: 86 O I 047063 19 I од 

25.02.2020.године, а по тражиоцу извршења 

Жаркић Милораду из Брчког, заступан по 

пуномоћнику Тривуновић Цвијетину, 

адвокату из Брчког.  

 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Новчана средства из члана 1.ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево, са позиције – буџетска резерва.  

 

Члан 3. 

 

          За провођење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-54/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 02.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

129. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број 07/20 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

28.05.2020.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје  

 

Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

              стручна служба 

 

тел 054/810-106 

 



 

2 
 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), и члана 129.и 190. 

Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 13/02, 87/07, 50710 и 66/18), начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о формирању координационог тима 

 

          Овим рјешењем формирам 

координациони тим за праћење јавних 

позива/огласа, припрему и провођење истих 

и јавних набавки, у саставу: 

1. Лазо Андрић, координатор,  

2. Перо Несторовић, замјеник координатора  

3. Лука Зечевић, члан 

4. Перо Иљић, члан  

5. Дадо Доган, члан  

6. Алимпије Драгић, члан  

7. Јока Бабић, члан  

8. Војо Сајловић, члан 

9. Саша Голијанин, члан. 

 

Образложење 

 

          На основу указане потребе за 

ефикасно праћење могућих 

инвестиционихулагања на подручју 

Општине Пелагићево путем јавних 

позива/огласа објављених од стране 

страних и домаћих инвеститироа (субјеката 

који пласирају средства по одређеним 

правилима), формирам координациони тим 

који има задатак да прати објављивање 

јавних позива /огласа како страних, тако и 

домаћих институција везано за додјелу 

грант(неповратних) и других средстава са 

учешћем или без, за капиталне пројекте, а 

који се могу довести у везу са могућношћу 

улагања на подручју Општине Пелагићево 

или заједничког улагања двије и више 

општина, улагање путем регионалне 

сарадње и прекограничне сарадње.  

Такође, овај координациони тим има 

задатака да, на основу објављених јавних 

позива /огласа и друго процијени која су 

инвестициона улагања интерсантна и 

оправдана за Општину Пелагићево, те да 

припреми документацију и изврши пријаву 

таквог пројекта у року и код 

донатора/инвеститора по правилима како је 

то предвиђено самим јавним 

позивом/огласом.  

 Даље, координациони тим има 

задатака да врши припрему и реализацију 

јавних набавки за евентуалне одобрене 

аплициране пројекте по основу јавних 

позива/огласа за које је предвиђена јавна 

набавка и реализује све планиране јавне 

набавке у складу са планом капиталним и 

других улагања Општине Пелаигћево.  

 

Број: 02-111-9/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

130. 

 

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:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о продужењу трајања Наредбе о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-45/20 

од 01.04.2020.године и број 02-022-55/20 од 

14.04.2020.године 

 

 У циљу провођења ванредних мјера 

за спречавање и сузбијање заразних 

болести, те заштите и спашавања 

становништва:  

 

1. продужава се трајање наредбе о 

регулисању рада рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 



 

3 
 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-45/20 од 

01.04.2020.године и број 02-022-55/20 од 

14.04.2020.године до 27.04.2020.године. 

 

2. задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове, комуналну полицију и заједничке 

послове, да заједно са 

комуналномполицијом обезбиједи 

поштовање и провођење овог закључка.  

 

3. О извршењу задатака из ових наредби, 

органи из тачке 2.овог закључка 

свакодневно ће извјештавати команданта 

Општинског штаба за ванредне ситуације.  

 

4. овај закључак ступа на снагу одмах и 

биће објављен у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-56/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

131. 

 

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:  

 

НАРЕДБУ 

о измјени и допуни Наредбе о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији Општине 

Пелагићево број: 02-022-45/20 од 

01.04.2020.године  

 

Члан 1.  

 

 У наредби о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

територији Општине Пелагићево број: 02-

022-45/20 од 01.04.2020.године, став 1.тачка 

7.мијења се и гласи: 

"рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивача интернет игара и лутријских 

игара на срећу, осим касичне томболе".  

 

Члан 2. 

 

 Послије тачке 9. претходно 

наведеног става додаје се тачка 12. која 

гласи: "12.забрањује се свим грађанима 

окупљање у групама већим од три особе на 

јавном мјесту".  

 

Члан 3. 

 

 Послије става 7.додаје се нови 

став7а и 7б.који гласе: 

"7а.задужује се Општинска управа 

пелагићево да у случају потребе за грађане 

са пребивалиштем/боравиштем на њеној 

територији односно подручју, који долазе 

из иностранства обезбиједи превоз и 

пратњу са граничних прелаза у Федерацији 

Босне и Херцеговине иБрчко дистрикта 

БиХ до најближег карантина при граничном 

прелазу у Републици Српској, као и превоз 

и пратњу до карантина у Општини 

Пелагићево након завршене процедуре у 

карантину из којих се упућују. 

7б.обавезују се грађани да се на отвореном 

простору придружавају заштитне мјере 

социјалног растојања од два метра, уз 

обавезу кориштења заштитиних маски и 

рукавица." 

 

Члан 4. 

 

 Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број: 02-022-55/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  
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132. 

 

На основу члана 22., 44. и 45.  

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члан 62.до 67. 

Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:  13/02, 87/07, 50710 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 

14.04.2020.године саставља:  

 

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 приликомпоздравио све 

присутне и објаснио разлог одржавања 

сједнице Општинског штаба за ванредне 

ситуације, а у вези предузимања активности 

ради спречавања ширења корона вируса 

SARS-CO V-2 COVID-19 болести, након 

чега је утврдио да су на сједници присутни: 

 

1. Симо Стакић, командант штаба 

2. Слободан Крстић, начелник штаба  

3. Милош др. 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. 

 

Остали: 

11. Слободанка Лазаревић,  

12. Игор Петровић. 

 

те се са осталим члановима Општинског 

штаба за ванредне ситуације комуницирало 

електронским путем.  

  Након овога су присутни узели 

учешће у раду сједнице, те износили личне 

приједлоге, као и радње. Након овог су 

усаглашене сљедеће тачке: 

 

1. Обавјештење грађанима Општине 

Пелагићево да је Општински штаб за 

ванредне ситуације у сарадњи са 

надлежним институцијама извршио 

дезинфекцију јавних површина и путева на 

територији Општине Пелагићево, изузев 

Мјесне заједнице трамошница за коју се 

планирају извршити претхдно наведне 

радње по престанку падавина.  

 

2. обавјештење грађанима везано за 

предстојеће 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 забрањено 

окупљање грађанима у групама већим од 

три особе на јавном мјесту, као и да је исте 

обавезао да се на овореном простору 

придржавају заштитне мјере социјалног 

растојања од два метра, уз обавезу 

кориштења заштитне маске и рукавица.  

 

3. остало.  

 

По усвајању закључака надлежни 

представници институција су дали 

појашњења за иста како је претходно 

наведено. 

 

Сједница Општинског штаба за ванредне 

ситуације је завршена у 09:25 часова. 

 

Број: 02-052-20/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

133. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 64. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 2/17), члана 42. 

до 47. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 09/19), 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 
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о одређивању подређености службеника 

и намјештеника одсјека за цивилну и 

противпожарну заштиту 

 

 

Члан 1. 

 

 Предметномодлуком уређује се 

хијерархијска подрђеност службеника и 

намјештеника који су запосленици одсјека 

за цивилну и противпожарну заштиту 

Општинске управе Пелагићево, по члану 

42.до 47. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 09/19), у 

наставку текста: правилник о организацији 

и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

 У складу са предметномодлуком 

службеници и намјештеници Одсјека за 

цивилну и противпожарну заштиту 

Општинске управе Пелагићево, у случају 

гашења пожара или вршења радње везане 

са пожаром, подређени су начелнику 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 3. 

 

 Претходно наведни, у случају 

вршења свих осталих радњи наведних у 

опису њиховог радног мјеста, по 

Правилнику о организацији и 

системтизацији радних мјеста Општинске 

управе пелагићево, изузев радњи наведних 

у претходном члану, подређени су 

начелнику одјељења за инспекције, 

комуналну полицију и заједничке послове.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-59/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 27.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

134. 

 

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:  

 

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 COVID-19 болест на 

територији Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва, до 

11.05.2020.године: 

 

1. забрањују се до 11.05.2020.године  

- сва јавна окупљања,  

- рад угоститељским објектима за исхрану и 

пиће изузев објеката из тачке 2.подтачка 

2.алинеје 8.9.овог закључка,  

- рад фитнес центрима (фитнес,боди-

билдинг клубима и сличним облицима 

организовања),  

- рад дјечијим играоницама,  

- рад приређивача игара на срећу,осим 

приређивача интернет игара и лутријских 

игара на срећу, осим класичне томболе,  

- рад спортских организација и школа 

спорта те тренинга и организовања 

такмичења за спортисте свих категорија,  

- спортској дворани Пелагићево, 

- обављање услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтијева 

непосредан контакт са корисницима 

(фризерски и други третмани за 
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уљепшавање и дјелатности за његу и 

одржавање тијела). 

 

2. ограничава се рад 

 

1. од 08:00 до 19:00 часова у периоду од 

28.04. до 11.05.2020.године: 

- трговина на велико,  

- трговачким центрима у којима могу 

радити само трговине прехране/робе 

широке потрошње , апотеке, 

пољопривредне апотеке, трговине бијелом 

техником, водоматеријалом и санитаријама, 

грађевинским амтеријалом, ауто 

дијеловима, дијеловима за пољопривредне 

машине, електроматеријалом, намјештајем, 

керамиком, боје и лакови, ако се налазе у 

трговачком центру,  

- трговина прехране/робе широке 

потрошње,  

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача (искључиво у погледу 

продаје њихових производа),  

- трговина информатичком и 

телекомуникационом опремом,  

- трговина бијелом техником, 

водоматеријалом и санитаријама, 

грађевинским материјалом, ауто 

дијеловима, дијеловима за пољопривредне 

машине, електроматеријалом, намјештајем, 

керамиком и бојама и лаковима, 

- трговина сточне хране,  

- угоститељских објеката који могу вршити 

доставу хране и пића и шалтерску продају 

хране и пића, без могућности услуживања и 

конзумирања унутар и испред 

угоститељских објеката,  

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности,  

- пољопривредним апотекама,  

- бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни објекат, а без 

временског ограничења када је упитању 

продаја горива, других нафтних деривата и 

плина. 

 

2. од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 

01.05.-11.05.2020.године тржница на велико 

и тржница на мало (пијаце),  

 

3. од 06:00 до 13:00 часова у периоду од 

30.04. – 11.05.2020.године сточним 

пијацама, уз обавезу постављања 

дезинфекационих баријера приликом 

уласка у исту. 

 

4. остале трговине на мало непрехрамбеном 

робом које послују као засебни продајни 

објекти и/или као објекти у тржним 

центрима, а које нису обухваћене тачком 2. 

подтачком 1. овог закључка неће радити до 

01.05.2020.године, од када им се одобрава 

ограничено радно вријеме до 

11.05.2020.године од 07:00 до 19:00 часова.  

 

3. Угоститељи који послују у 

угоститељскомо бјекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружити услуге 

смјештаја, а услуге исхрне и пића могу 

пружити само гостима којима пружају 

услугу смјештаја.  

 

4. Сви објекти из тачке 2.ове наредбе дужни 

су организовати рад уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у Упутству 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске, за спречавање појаве и ширења 

COVID-19 болести на радном мјесту. 

 

5. Општинска управа и општинске службе 

организоваће рад на сљедећи начин:  

 

- у свим организационом јединицама 

општинске управе организовати рад са 

минималним бројем потребних извршилаца 

на лицу мјесту, а остала лица упутити на 

рад од куће или 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 и 

прављење дужих редова у затвореном 

простору,  

- одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама управе од 

најмање једанм етар, уз предузимање мјера 

дезинфекције и повишене хигијене, 

- омогућити рад шалтер сале и матичне 

службе у јединицама локалне самоуправе у 

радном времену од петка до понедјељка од 

07:00 до 15:00 часова, уз контролу броја 

корисника услуга шалтер сала и матичних 

служби зависно од простора, одржавање 

физичке дистанце од два метра уз 

обезбјеђење физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну заштиту 

запосленом и кориснику.  
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6. амбуланта породичне медицине 

Пелагићево ће реорганизовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закљуцима 

ресорног министарства на сљедећи начин:  

- пружање здравствене заштитие ће бити 

примарно особама које могу бити заражене 

вирусом корона, приоритетно и без задршке 

проводити 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 

граничнимпрелазима, пружање 

стоматолошких услуга у хитним 

лсучајевима уз поштовање превентивних 

мјера.  

 

7. правна лица која врше јавна овлаштења 

дужна су, у случају доношења акакта или 

измјена у начину рада без одгађања да 

доставе извјештај стручно-оперативном 

тиму формираном за потребе Републичког 

штаба за ванредне ситуације. 

 

8. Успоставља се обавезан карантин за лица 

која се враћају из иностранства, а која су са 

територије Општине Пелагићево, у 

стамбено-пословном објекту "Бричић" 

Лончари. 

 

9. Обавезују се пружаоци услуга да у свом 

пословању обезбиједе поштовање 

препорука надлежних институција.  

 

10. Задужује се Стајо Максимовић, 

запосленик Општинске управе Пелагићево, 

да врши превоз лица у општиснки 

карантин.  

 

11. задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове, комуналну полицију и заједничке 

послове, заједно са комуналном полицијом, 

да у провођењу ове наредбе обезиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених субјеката.  

 

12. О извршавању задатака из ове наредбе, 

Одјељење из претходне тачке, свакодневно 

ће извјештавати команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

13. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

14. Ступањем ан снагу ове наредбе престаје 

да важи закључак број: 02-022-56/20 од 

14.04.2020.године.  

 

Број: 02-022-61/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 28.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

135. 

 

На основу члана 22., 44. и 45.  

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 46/17), члан 62.до 67. 

Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:  13/02, 87/07, 50710 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 

28.04.2020.године саставља:  

 

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 приликомпоздравио све 

присутне и објаснио разлог одржавања 

сједнице Општинског штаба за ванредне 

ситуације, а у вези предузимања активности 

ради спречавања ширења корона вируса 

SARS-CO V-2 COVID-19 болести, након 

чега је утврдио да су на сједници присутни: 

 

1. Симо Стакић, командант штаба  

2. Слободан Крстић, начелник штаба  

3. Никола Бошњак, члан штаба 

4. Јовић др. Милош, члан штаба 



 

8 
 

5. Данко Вуковић, члан штаба  

6. Перо Стевановић, члан штаба  

7. Горан Јовановић, члан штаба  

8. Перо Несторовић, члан штаба  

9. Перо Иљић, члан штаба,  

10. Весна Стакић, члан штаба  

11. Гордана Балаћ, члан штаба, 

 

Остали:  

 

12. Слободанка лазаревић,  

13. Александра Стакић,  

14. Игор Петровић. 

 

Те се са остлаим члановима Општинског 

штаба за ванредне ситуације комуницирало 

електронским путем.  

Након овога су присутни узели учешће у 

раду сједнице , те су износили личне 

приједлоге, као и радње. Након тога су 

усаглашене сљедеће тачке: 

 

1. разматрање начина примјене најновијих 

наредби Републичког штаба за ванредне 

ситуације од 27.04.2020.године.  

 

2. информација о стању на подручју 

Општине Пелагићево у вези спречавања 

корона вируса (COVID-19) закључно са 

28.04.2020.године. С тим у вези реченоје да 

на територији Општине Пелагићево нема 

регострованих случајева обољелих од 

корона вируса, а да је у периоду од 15.03. 

до 28.04.2020.године од стране комуналне 

полиције извршено 525 контрола поступања 

по издатим рјешењима о изолацији и 

стављању под здравствени надзор, те да се 

претходно наведене превентивне мјере неће 

више примјењивати, већ да ће се умјесто 

истих примјењивати мјера упућивања у 

карантин.  

 

3. Информација о успостављању обавезног 

карантина за лица која се враћају из 

иностранства, а са територије Општине 

Пелагићево у стамбено-пословном објекту 

"Бричић" Лончари.  

 

4. Информација о раду Општинске 

организације Црвеног крста Пелагићево, с 

тим у вези је речено да је дошло до 

смањења обима послова везаних за 

пружање помоћи старијим грађанима са 

територије општине, која је настала као 

посљедица посљедње наредбе Републичког 

штаба за ванредне ситуације.  

 

5. Препорука општиског штаба за ванредне 

ситуације о овлаштењу лица које ће бити 

задужено за превоз лица у Општински 

карантин. 

 

6. Препорука представника Полицијске 

станице Пелагићево о успосстављању 

дезинфекционих баријера приликом уласка 

у сточну пијацу пелагићево.  

 

7. остало.  

 

По усвајању тачака надлежни представници 

институција су дали појашњења за иста 

како је претходно наведено.  

 

Сједница општинског штаба за ванредне 

ситуације је завршена у 11:05 часова.  

 

Број: 02-052-20/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 28.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

136. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), тачке 2.подтачке 3. 

Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, број: 02-022-61/20 од 

28.04.2020.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о одређивању радног времена  

сточне пијаце Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 Предметном одлуком уређује се 

радно вријеме сточне пијаце Пелагићево, те 

питања везана за предузимање активности 

ради спречавања корона вируса SARS-Co 
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V-2 COVID-19болести на територији 

Општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са претходним чланом 

одређује се рад сточне пијаце Пелагићево 

једном седмично, почев од 

30.04.2020.године.  

 У складу са наредбом о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији Општине 

Пелагићево, број: 02-022-61/20 од 

28.04.2020.године, у периоду од 30.04. – 

11.05.2020.године, одређује се радно 

вријеме сточне пијаце Пелагићево од 10:00 

до 15:00 часова.  

 

Члан 3. 

 

Задужује се одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности да 

приликом пуштања у рад сточне пијаце 

Пелагићево обезбиједи и организује 

постављање дезинфекционе баријере за 

возила приликом уласка истих, те да, у 

сарадњи са Општинским штабом за 

ванредне ситуације, предузме и додатне 

мјере у циљу спречавања ширења корона 

вируса SARS-Co V-2 COVID-19 болести, 

уколико сматра да су исте оправдане.  

 

Члан 4. 

 

 Надзор над провођењем предметне 

одлуке извршити ће Одјељење за 

инспекцију, комуналну полицију и 

заједничке послове.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-62/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

137. 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 64. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 

2/17),сагласно одредбама члана 5.став 3. 

Закона о празницима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 43/07 и "Службени гласник БиХ", 

број: 77/16- рјешење Уставног суда БиХ), 

закључка Републичког штаба за ванредне 

ситуације о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID 19) У 

Републици Српској број: 26-1/20 од 

27.04.2020.године и наредбе о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и 

служби на територији Општине Пелагићево 

број: 02-022-61/20 од 28.04.2020.године, 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о радном времену за Међународни 

празник рада Дан побједе над фашизмом 

 

Члан 1. 

 

 У петак 01.маја, суботу 02.маја и 

суботу 09.маја 2020.године (у даљем тексту: 

републички празници), а ради задовољења 

неопходних потреба грађана за 

комуналним, здравственим и другим 

услугама дужне су да организују дежурста: 

здравствене установе и предузећа за 

снабдијевање електричном енергијом и 

ватрогасна јединица.  

 

Члан 2. 

 

 Трговине прехране – робе широке 

потрошње у петак 01.маја, суботу 02.маја и 

суботу 09.маја 2020.године (у даљем тексту: 

републички празници), а ради задовољења 

неопходних потреба грађан, могу радити у 

периоду од 07:00 до 12:00 часова.  

 

Члан 4. 

 

 Одредбе члана 1.и 2. ове одлуке у 

складу су са закључком Републичког штаба 

за ванредне ситуацијње У петак 01.маја, 

суботу 02.маја и суботу 09.маја 2020.године 

(у даљем тексту: републички празници), а 

ради задовољења неопходних потреба 
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грађана и наредбом о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

територији Општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-63/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.04.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

138. 

 

На основу члана 22., 44. и 45.  Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 46/17), 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, а 

све у веи са обрасцем РС број: 367, 

записником о извршеној инспекцијској 

контроли и рјешењу Републичке управе за 

инспекцијске послове РС број: 24.110/510-

МБ-14-8/20 од 04.05.2020.године, обрасцем 

РС број: 365, записником о извршеној 

инспекцијској контроли и рјешењем број: 

24.110/510-МБ-14-9/20 од 04.05.2020.године 

и рјешењем Федералне управе за 

инспекцијске послове ФБиХ број: УП1-20-

33-2-00803-2072/20 од 04.05.2020.године 

дана 05.05.2020.године командант 

Општинског штаба за ванредне ситуаиције 

доноси:  

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

 

Усваја се приједлог љекара Милоша Јовић, 

члана Општинског штаба за ванредне 

ситуације да се сљедећа лица: Рада Ђурић, 

рођена 16.02.1967.године ЈМБГ 

1602967127217 и њено малољетно дијете 

Дијана Ђурић рођена 10.04.2008.године са 

пребивалиштем у Пелагићеву, Улица 

Подбаре бб, Општина Пелагићево, 

Република Српска, стављају под 

здравствени надзор и забрањује им се 

кретање ван мјеста пребивалишта у трајању 

од 14 дана.  

 

Члан 2. 

 

 Задужује се надлежни љекар и 

општинска комунална полиција да врше 

константни надзор над горе наведеним 

лицима за вријем трајања здравственог 

надзора.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-64/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.05.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

139. 

 

На основу члана 22., 44. и 45.  

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 121/12 и 46/17), члан 62. до 

67. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

број:  13/02, 87/07, 50710 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 

11.05.2020.године саставља:  

 

ЗАПИСНИК 

са сједнице Општинског штаба за  

ванредне ситуације 

 

 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 
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сједнице Општинског штаба за ванредне 

ситуације, а у вези предузимања активности 

ради спречавања ширења корона вируса 

SARS-CO V-2 COVID-19 болести, након 

чега је утврдио да су на сједници присутни: 

 

1. Симо Стакић, командант штаба  

2. Слободан Крстић, начелник штаба 

3. Милош Јовић, члан штаба  

4. Данко Вуковић, члан штаба  

5. Горан Јовановић, члан штаба  

6. Перо Иљић, члан штаба  

7. Јово Гојковић, члан штаба  

8. Весна Стакић, члан штаба  

9. Лазо Андрић, члан штаба  

10. Никола Бошњак, члан штаба  

 

Остали: 

 

11. Александра Стакић 

12. Игор Петровић. 

 

те се са осталим члановима Општинског 

штаба за ванредне ситуације комуницирало 

електронским путем.  

 

Након чега су присутни узели учешће у 

раду сједнице, те су износили  личне 

приједоге, као и радње. Након овога су 

усаглашене сљедеће тачке:  

 

1. Информисање од стране љекара Милоша 

Јовић о тренутномстању на подручју 

Општине Пелаигћево у вези са 

спречавањем ширења корона вируса SARS-

CO V-2 COVID-19 болести закључно са 

даном 11.05.2020.године, с тим у вези 

реччено је да на територији Општине 

Пелагићево нема регострованих случајева 

обољелих од COVID-19 болести. 

 

2. Информација о стању на подручју 

Општине Пелагићево у вези спречавања 

ширења корона вируса (COVID-19) 

закључно са 11.05.2020.године. с тим у вези 

речено је да се на територији Општине 

Пелаигћево под прописаним здравственим 

надзором налази 3 лица која су допутовала 

из угрожених подручја. Закњучно са даном 

11.05.2020.године од стран екомуналне 

полиције извршено је око 600 контрола 

поступања по издатим рјешењима о 

изолацији и стављању под здравствени 

надзор.  

 

3. Командант штаба обратио се присутнима 

износећи информације о предузетима 

радњама пред надлежним републичким 

институцијама ради пружања подршке 

погођеним правним и физичким лицима.  

 

 По усвајњу закључака надлежни 

представници институција су 

далипојашњење за иста како је претходно 

наведно. 

 

 Сједница општинског штаба за 

ванредне ситуације је завршена у 11:45 

часова.  

 

Број: 02-052-20/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.05.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

140. 

 

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:  

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији  

Општине Пелагићево 

 

 

1. У циљу превенције ширења вируса 

корона SARS-Co V-2 COVID-19 болест на 

територији Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва: 
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* забрањују се до 25.05.2020.године:  

- сва јавна окупљања  

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста  

- спортској дворани Пелагићево 

 

*забрањује се до 18.05.2020.године:  

- рад дјечијих играоница 

- активности спортских организација и 

спортиста које обухватају тренажни процес. 

 

2. Ограничава се рад до 25.05.2020.године: 

 

1)  У временском периоду који не нарушава 

трајање полицисјког часа: 

- трговинама на велико, 

- трговинама на мало прехрмабеном и 

непрехрамбеном робом,  

- субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача,  

- угоститељским објкетима за исхрану и 

пиће,  

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности,  

- пољопривредним апотекама,  

- субјектима услужних и занатаских 

дјелатности чије обављање захтијева 

непосредан контакт а корисницима 

(фризерски и други третмани за уљепавање 

и дјелатности за његу и одржавање тијела,  

- бензинским пумпама и плинскимпумпним 

станицма за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни објекат, а без 

временског ограничавања рада када је у 

питању продаја горица, других нафтних 

деривата и плина,  

- приређивачима игара на срећу. 

 

2) од 07:00 до 15:00 часова  

- тржница на велико и тржнице ма мало 

(пијаце)  

 

3) од 06:00 до 13:00  

- сточним пијацама, уз обавезу постављања 

дезинфикационих баријера приликом 

уласка у исту. 

 

3. од 18.05. до 25.05.2020.године ограничава 

се рад у времснком периоду који не 

нарушава трајање полицијског часа:  

- рад дјечијим играоницама  

- активности спортских оргнизација и 

спортиста које обухватају тренажни процес. 

 

4. Угоститељи који послују у 

угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге 

смјештаја, као и услуге исхране и пића 

гостима и трећим лицима у временском 

периоду који не нарушава трајање 

полицијског часа. 

 

5. Сви субјекти из тачке 2. и 3. ове наредбе 

дужни су организовати рад уз обавезно 

предузимање мјера прописаних у упутству 

ЈЗУ "Институт за јавно здравство 

Републике Српске" за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном 

мјесту. 

 

6. Сви субјекти из тачке 2. и 3.ове наредбе 

могу самостално обављати дезинфекцију 

пословних простора у складу са Упутством 

ЈЗУ "Институт за јавно здравство 

Републике Српске". 

 

7. Општинска управа и општинске службе 

организоваће свој рад на сљедећи начин:  

- на улазу у све службене просторије 

општинске управе које пружају услуге 

грађанима ограничити број особа које 

истовремно могу да уђу и бораве у управи, 

онемогућити задржавање у просторијама 

управеи прављење дужих редова у 

затвореном простору,  

- одржавати растојање између грађана у 

затвореним простроијам управе од најмање 

један метар, уз предузимање мјера 

дезинфекције и повишене хигијене, 

- омогућити рад шалтер сале и матичне 

службе у јединицама локалне самоуправе у 

радном времену од понедјељка до петка од 

07:00 до 15:00 часова, уз контролу броја 

корисника услуга шалтер сала и матичних 

служби зависно од простора, одржавање 

физичке дистанце од два метра уз 

обезбјеђење физичке провидне баријере на 

рандом јесту кој апружа довољну заштиту 

запосленом и кориснику. 

 

8. Амбуалнта породичне медицине 

Пелагићево ће реорганизовати свој рад по 

усаглашеним препорукама и закључцима 

ресорног министарства на сљедећи начин:  

-  пружање здравствене заштитие ће бити 

примарно особама које могу бити заражене 

вирусом корона, приоритено и без задршке 

проводити мјере анкетирања лица коај су 

била у контакту са зараженим, са 
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предлагањем кућне изолације уа све особе 

првог контакта и достављати институту за 

јавно здравство и надлежним 

институцијама све тражне податке у складу 

са препорукама, 

- обавезно је да Дом здравља организуеј без 

прекида 24 сата службу јављања, давања 

одговора иуслуге лицима која ће се јављати 

због уласка у земљу на граничним 

прелазима, пружање стоматолошких услуга 

у хитним случајевима уз поштовање 

превентивних мјера. 

 

9. Правна лица која врше јавна овлаштења  

дужна су да, 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.  

 

10. Обавезују се пружаоци услуга да у свом 

пословању обезбиједе поштовање 

препорука надлежних органа. 

 

11. 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 

наведних субјеката.  

 

12. О извршавању задатака из ове Наредбе 

Одјељење из претходне тачке свакодневно 

ће извјештавати Команданта Општинског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

13. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

14. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје 

да важи наредба број: 02-022-61/20 од 

28.04.2020.године. 

 

Број: 02-022-69/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.05.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

141. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о исплати накнаде 

 

Члан 1. 

 

 Овом предметном одлуком идређује 

се исплатанакнаде лицима која су дала свој 

лични допринос ради спречавања ширења 

SARS-Co V-2 COVID-19 болести на 

територији Општине Пелагићево и то у 

виду једнократне новчане помоћи у износу 

од 1.000,00 КМ (словима: 

једнахиљадаконвертибилихмарака). 

 

Члан 2. 

 

 Новчана средства ће бити исплаћена 

сљедећим лицима: Стаји Максимовић, 

Јовици Смиљић и Слободану Крстић. 

 

Члан 3. 

 

 Новчана накнада из члана 1. Ове 

одлуке испплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево на текући рачун именованих.  

 

Члан 4. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 дана од 

дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-70/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.05.2020.г.       Општине Пелагићево 

                     Симо Стакић 

             мр.ек. с.р.  
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САДРЖАЈ: 

 

128. Одлука о распоређивању и кориштењу средстава буџетске резерве 

 

1. 

129. Рјешење о фромирању координационог тима  

 

1. 

130. Закључак о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката 

и служби на територији Општине Пелагићево број: 02-022-45/20 од 

01.04.2020.године и број 02-022-55/20 од 14.04.2020.године 

 

2. 

131. Наредба о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на 

територији Општине Пелагићево број: 02-022-45/20 од 

01.04.2020.године  

 

3. 

132. Записник са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

4. 

133. Одлука  о одређивању подређености службеника и намјештеника 

одсјека за цивилну и противпожарну заштиту 

 

4. 

134. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на територији Општине 

Пелагићево 

 

5. 

135. Записник са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

7. 

136. Одлука  о одређивању радног времена сточне пијаце Пелагићево 

 

8. 

137. Одлука о радном времену за Међународни празник рада Дан побједе 

над фашизмом 

 

9. 

138. Одлука  

 

10. 

139. Записник са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

10. 

140. НАРЕДБУо регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на територији Општине 

Пелагићево 

 

11. 

141. Одлука о исплати накнаде 

 

13. 

 

 


