ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година IX
издаје
Број13/20
"Службени гласник Општине
Пелагићево"

Пелагићево

Скупштина општине
Пелагићево

датум издавања

излази по потреби

23.10.2020.г.

главни и одговорни уредник:
стручна служба

примјерак је бесплатан

тел 054/810-106
б) замјеник предсјeдника бирачког одбора
ангажован на дан избора................80,00 КМ
в)
члан
бирачког
одбора
.................................................... 80,00 КМ
г) замјеник члана ангажован на дан
избора........................................50,00 КМ
д) замјеник предсједника/члана који није
ангажован на дан избора а прошао је
обавезну обуку .................30,00 КМ

204.
Нa oснoву члана 2.19. Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14,
и 31/16 Oпштинскa избoрнa кoмисиja
oпштинe Пелагићево , нa сjeдници oдржaнoj
02.10.2020 гoдинe, донијела ј е:

Члан 2.
(Финансирање)

ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад бирачких
одбора у основној изборној јединици
Пелагићево на провођењу Локалних
избора 2020 године

Финансијска средства из члана 1. Ове
одлуке осигурана су у Буџету Општине
Пелагићево за 2020 годину .

Члан 1.
(Предмет)

Члан 3.
(Ступање на снагу)

Овом одлуком утврђује се висина
накнаде за рад бирачких одбора у Општини
Пелагићево на провђењу локалних избора
2020 године како следи:

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се на веб страници Општине
Пелагићево, огласној табли Општине
Пелагићево
и Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

1) Редовна бирачка мјеста :
а)
предсједник
бирачког
одбора............................................100,00 КМ

Број: 01/1-03-6/20
Дана, 02.10.2020.г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
Општинске
изборне комисије
Перо Иљић

Лица
из члана 1. ове одлуке биће
ангажована од стране Општинске изборне
комисије и иста ће бити именована за
предсједника бирачког одбора, замјеника
предсједника бирачког одбора, члана
бирачког одбора,замјеника члана бирачког
одбора или тимова за за отварање врећа и
бројања гласачких листића
у циљу
правилног
обједињавања
изборних
резултата у случају да чланови и замјеници
који су већ именовани
одустану од
учествовања у раду бирачког одбора, не
прођу предвиђену обуку или буду
спријечени обављати дужност.

205.
Нa oснoву члана 2.19. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14,
и 31/16 ; Правилника о
утврђивању квалификација и поступку
именовања чланова бирачког одбора број:
05-1-1-02-2-386-2/20 од 05.05.2020 год. и
Правилника о измјени и допуни правилника
о утврђивању квалификација и постипку
именовања чланова бирачког одбора
број:05-1-02-2-3861/20 од 05.05.2020 год.
Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe
Пелагићево , нa сjeдници oдржaнoj
02.10.2020 гoдинe, д o н и j e л a ј е:

Члан 3.
(Финансирање)
Ангажована лица
имају право на
финансијску накнаду у складу са Одлуком
о висини накнада за рад бирачких одбора
број: 01/1-03-6/20 од 02.10.2020 год.
Финансијска средства
осигурана су у
Буџету Општине Пелагићево за 2020
годину .

ОДЛУКУ
о формирању резервног списка
квалификованих лица у основној
изборној јединици Пелагићево за потребе
одржавања Локалних избора 2020 године
Члан 1.
(Предмет)

Члан 4.
(Ступање на снагу)

Овом одлуком формира се резервни
списак квалификованих лица у основној
изборној јединици 026Б Пелагићево,који ће
по потреби бити ангажовани од стране
Општинске изборне комисије на провђењу
Локалних избора 2020 године како следи:

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се на веб страници
Општине Пелагићево, огласној табли
Општине Пелагићево
и Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 01/1-03-7/20
Дана, 02.10.2020.г.

1. Војко Сајловић - Дипломирани
економиста
2.
Алимпије Драгић - Дипломирани
правник
3. Нада Зорановић - ССС (пензионер)
4. Саша Голијанин - Дипломирани инжењер
пословне информатике
5. Дејана Сајловић - Економиста за
финансије
6. Александар Сајловић -Дипломирани
економиста
7.
Јока
Симеуновић
-Дипломирани
економста
8. Станислава Радић - Доктор стоматологије
9. Јово Вујанић- ССС (трговац)

ПРЕДСЈЕДНИК
Општинске
изборне комисије
Перо Иљић

206.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16и 36/19),
члана 62. и 64. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево", број: 2/17), члана 190. Закона
о општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Српске", број: 13/02,
87/07, 50/10 и 66/18), а све у вези са
Дописом
Министарства
привреде
и
предузетништва Републике Српске број:

Члан 2.
(Задужења)
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18.06-052-7143/20 од 21.09.2020. године,
начелник општине Пелагићево, доноси:

Пелагићево, донио је Рјешење о именовању
администратора и овлаштене особе за унос
података у Регистар подстицаја.
Имајући у виду напријед наведено,
начелник oпштине Пелагићево је именовао
администратора и овлаштену особу за унос
података и истим одредио задужење како
стоји у диспозитиву Рјешења.

РЈ ЕШЕЊЕ
о именовању администратора и
овлаштене особе за унос података у
Регистар подстицаја
Овим рјешењем Начелник именује
особе које ће бити овлаштене за унос
података у Регистар подстицаја и то као
администратора именује Војислава Стакић,
а као особу која ће бити овлаштена за унос
података именује Слађану Стјепановић.

Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења службеник
има право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам)
дана од дана доставе истог.

Задатак именованих је да воде
Регистар
подстицаја
за
Општину
Пелагићево, водећи рачуна о томе да своје
задатке извршавају ажурно и да врше унос
података у исти, а на тај начин ће се
осигурати боља координација и размјена
информација између институција које
додјељују
подстицаје,
као
и
транспарентнији увид у одобрена и
додијељена средства за подстицаје. При
томе сносе одговорност за садржај, тачност
и благовременост уносa података о
подстицајима
у
Регистар.
Приступ
Административном
порталу
Регистра
подстицаја ће имати само особе које су
овлаштене овим Рјешењем од стране
начелника.

Број:02-111-13/20
Дана, 13.10.2020.г.

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

207.
Нa oснoву Изборног закона Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр.
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, и
31/16 ; те „Правилнику о утврђивању
квалификација
и поступку именовања
чланова бирачких одбора број: 05-1-02-2386-2/20 од 05.05.2020 год. и „Правилника о
измјенама и допунама Правилника
о
утврђивању квалификација и поступку
именовања чланова бирачког одбора
број:05-1-02-2-386-1/20 од 05.05.2020 год.
Oпштинскa избoрнa кoмисиja oпштинe
Пелагићево , нa сjeдници oдржaнoj
12.10.2020 гoдинe, д o н и j e л a ј е:

Образ ложење
Општина Пелагићево је дана
23.09.2020. године запримила Допис
Министарства привреде и предузетништва
Републике
Српске
којим
претходно
наведено Министарство тражи да се
именује администратор и овлаштена особа
за унос података у Регистар подстицаја
Републике Српске. С тим у вези 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),
члана 190. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник Републике
Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а
све у вези са Дописом Министарства
привреде и предузетништва Републике
Српске
број:
18.06-052-7143/20
од
21.09.2020. године, начелник општине

ОДЛУКУ
о именовању предсједника и чланова
бирачких одбора и њихових замјеника
Овом
одлуком
Општинска
изборна
комисија Пелагићево именује предсједнике
и чланове бирачких одбора и њихове
замјенике за одржавање „Локалних избора
2020“ који се одржавају 15.11.2020 год. и
то:
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Бирачки одбор:
Замјеници:
Политичка партија :

1. Милан Перић,предсједник
- Мићо Патковић (Н.К. Јован Ерлетић)
2. Славица Илић,члан
- Бранко Јовановић (ДНС)
3. Рајко Ђуричић,члан
- Славица Лазаревић (РЕ-БАЛАНС)
4. Мирко Давидовић,члан
- Рајко Гајић
(ХДЗ 1990)
5. Милутин Пантић,члан
- Милева Станковић (ПДП)

Бирачко мјесто 026Б001 – Центар
1. Ацо Јеремић, предсједник
- Љубица Микић
(ДЕМОС)
2. Јанко Мишић,члан.
- Јово Јовић
(СРС др В.Шешељ)
3. Драган Стакић,члан.
- Павле Милованови (СП)
4. Сајло Максимовић, члан.
- Зоран Максимовић (Н.К. Јован Ерлетић)
5. Јована Петровић, члан.
- Мара Петровић(ДНС)

Бирачко мјесто 026Б006 - Поребрице
1. Лука Стевић,предсједник
- Никола Стакић (Уједињена Српска)
2. Момир Симеуновић,члан
- Рада Јанковић (СНСД)
3. Данијел Јагодић,члан
- Смиља Ђукић (ХДЗ БиХ)
4. Цвјетко Радић,члан
- Горан Савић
(Покрет волимо Српску)
5. Драгана Петровић,члан
- Ненад Рогуљић (Н.К. Жељко Зовкић)

Бирачко мјесто 026Б002 – Старчевићи
1. Микајло Симеуновић,предсједник
- Драгица Крстић
(РЕ-БАЛАНС)
2. Спасоје Арсић,члан
- Бошко Тривундић (ХДЗ 1990)
3. Милош Субић,члан
- Рада Миловановић (ПДП)

Бирачко мјесто 026Б007 – Самаревац

Бирачко мјесто 026Б003 – Кладуша

1. Нада Зорановић,предсједник
- Стијепо Микулић (ОИК 026Б)
2. Стајо Максимовић,члан
- Радојка Петровић (СДС)
3. Цвијета Павловић,члан
- Младен Живковић ( ДЕМОС)

1. Јово Ђорђић,предсједник
- Љиљана Радић (Уједињена Српска)
2. Зoран Радивојевић,члан
- Јелисија Ђукић (СНСД)
3. Лука Тривуновић,члан
- Јово Јовић
(ХДЗ БиХ)
4. Милан Миличић,члан
Александра Ђукић(Покрет волимо
Српску)
5. Војислав Ћендић,члан
- Мила Патковић (Н.К. Жељко Зовкић)

Бирачко
мјесто
Г.Трамошница

026Б008

А

–

1. Недељко Шарић,предсједник
- Цвитко Мићић ( СРС др. В.Шешељ)
2. Јелена Пејкић,члан
- Дамјан Ђуричић (СП)
3. Петар Лазаревић,члан
- Нико Шаркановић (Н.К. Јован Ерлетић)
4. Љубица Мартић,члан
- Алма Надаревић (ДНС)
5. Мариа Шифер,члан
- Марко Бошњак (РЕ-БАЛАНС)

Бирачко мјесто 026Б004 – Ћендићи
1. Алимпије Драгић,предсједник
- Станислава Радић (ОИК 026Б)
2. Максо Максимовић,члан
- Лука Илинчић
(СДС)
3. Саво Каштеровић,члан
- Бранка Каштеровић( ДЕМОС)
4. Мирко Михајловић,члан
- Мићо Ђорђић
(СРС др. В.Шешељ)
5. Михајло Каштеровић,члан
- Марко Радић
(СП)

Бирачко
мјесто
Г.Трамошница

026Б008

1. Жељко Матић,предсједник
- Тадија Маријановић (ХДЗ БиХ)
2. Стефан Стојчевић,члан
- Младен Томанић (ПДП)
3. Слободан Кушлаковић,члан

Бирачко мјесто 026Б005 – Блажевац
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Б

–

- Ружица Тривић (Уједињена Српска)
4. Далибор Ђорђић,члан
- Раденко Николић (СНСД)
5. Паво Зовкић (ХДЗ 1990)
- -----------------Бирачко мјесто 026Б009 – Леденице Доње

ОИК 026Б је сједници одржаној 16.09.2020
год. са представницима политичких
субјеката
који ће
учествовати на
Локалним изборима 2020 год. у складу са
Упуством извршила додјелу позиција у
бирачким одборима, те резултате истог
доставила свим политичким субјектима .

1. Јово Вујанић,предсједник
- Владо Матић
(ОИК 026Б)
2. Војо Трифкановић,члан
- Милорад Ђукић (Н.К. Жељко Зовкић)
3. Славиша Лазаревић,члан
- Слободан Несторовић (Покрет волимо
Српску)

Након проведеног поступка додјелe
позиција
у бирачким одборима у
законскипредвиђеном року сви политички
субјекти
су
благовремно
доставили
приједлоге за именовање чланова бирачких
одбора у складу са додјељеним позицијама
у бирачким одборима.

Бирачко мјесто 026Б010 – Турић

У складу са чланом 2.2; 2.3, 2.19 и 2.20
Изборног закона БиХ и ОИК 026Б је
приликом
избора
и
именовања
предложених чланова бирачких одбора
водила рачуна да чланови бирачких одбора
имају право гласа, да располажу одређено
стручном спремом, да имају пребивалиште
на подручију општине за коју се именује
бирачки одбор, по могућности да је уписан
у извод из Централног бирачког списка за
бирачко мјесто за које се именује, да има
најмање завршену средњу школу, односно
III, IV или V или VII степен стручне спреме
и да има цертификат издат од изборне
комисије или Централне изборне комисије
БиХ,те да посједују квалитете који су у
потребни за провођење избора.
Водило се рачуна да чланови бирачких
одбора посједују квалитете који су
неопходни у провођењу изборног процеса а
то је свакако стручност, најмање средња
стручна спрема, посједовање исксутва у
изборима као и друге квалитете и особине
које изузетно сложен изборни процес
захтјева.

1.Анто
Надаревић,предсједник
Марко Маријановић (СДС)
2.
Мирко
Јерковић,члан
Весна Јерковић
( ДЕМОС)
3.
Симо
Стевановић,члан
Младен Лепан
( СРС др. В.Шешељ)
4.
Ранка
Маркановић,члан
Зоран Симић
(СП)
5.
Јово
Максимовић,члан
Крста Jовић
(Н.К. Јован Ерлетић)
Образложење
Општинска изборна комисија Пелагићево
( У даљем тексту: ОИК 026Б) је приликом
формирања бирачких одбора и именовања
предсједника и чланова БО и њихових
замјеника поступила у складу са Изборним
закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14, и 31/16 ; те „Правилнику о
утврђивању квалификација
и поступку
именовања чланова бирачких одбора број:
05-1-02-2-386-2/20 од 05.05.2020 год. и
„Правилника о измјенама и допунама
Правилника о утврђивању квалификација и
поступку именовања чланова бирачког
одбора
број:05-1-02-2-386-1/20
од
05.05.2020 год.
Жријеб политичких субјеката извршила
је Централна изборна комисија БиХ у
Сарајеву, истим се руководила ОИК 026Б
те је утврђен је број бирачких мјеста и број
чланова бирачких одбора у основној
изборној јединици 026Б Пелагићево.

Сви именовани овом одлуком обавезни су
проћи обуку ,те провјеру знања коју ће
организовати ОИК 026Б.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења,и биће објављена на огласној
табли општине Пелагићево, веб страници
општине
Пелагићево
и
Службеном
гласнику општине Пелагићево.
Против ове одлуке може се уложити
приговор Општинској изборној комисији у
року од 24 часа,од пријема ове одлуке.
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Број: 01/1-03-8/20
Дана, 16.10.2020.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Општинске
изборне комисије
Перо Иљић

8. 026Б008A Г.Трамошница -Подручна
основна школа „Васо Пелагић“ насеље
Козићи бр. 2
9.026Б008БГ.Трамошница
Подручнаосновнашкола
„ВасоПелагић“
насељеКозићибр. 2

208.
10. 026Б009 Леденице доње -Пословни
простор вл. Маријан Јурић – Леденице

На основу члана 5.1 став 5. Изборног
Закона Босне и Херцеговине ( „Службени
гласник БиХ“ , број: 23/01,7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 31/10,
18/13, 7/14 и 31/16 ,Општинска изборна
комисија Пелагићево на сједници одржаној
16.10.2020 год. д о н и ј е л а ј е:

11. 026Б010 Турић – Подручна основна
школа „Васо Пелагић“ Турићки пут бр.32.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена на огласној
табли Општине Пелагићево,веб страници
општине
Пелагићево
и
Службеном
гласнику општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о oбјављивању локација бирачких
мијеста

Број: 01/1-03-11/20
Дана, 16.10.2020.г.

Овом одлуком Општинска изборна
комисија основне изборне јединице 026Б
Пелагићево , а у складу са чланом 5.1 став
5. Изборног Закона БиХ ,објављује локације
бирачких мијеста за гласање . У основној
изборној јединици 026Б Пелагићево
изборни процес одвијаће се на 10 локација
односно 11 (једанаестт) бирачких мијеста и
то:

ПРЕДСЈЕДНИК
Општинске
изборне комисије
Перо Иљић

209.
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), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској ("
Службени гласник Републике Српске",
број: 25/20), 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:

1. 026Б001 Центар - Централна основна
школа „Васо Пелагић“ ул.Вука Караџића
76.
2. О26Б002 Старчевићи – Пословни
простор ЈКП „16 Октобар“
у насељу
Ђукићи бр.45.
3. 026Б003 Кладуша - Простор мјесне
заједнице Кладуша у насељу Д.Кладуша
бр.41.
4. 026Б004 Ћендићи - Подручна основна
школа „Васо Пелагић“ Ћендићи бр.102.
5. 026Б005 Блажевац - Подручна основна
школа „Васо Пелагић“ у насељу Подбаре бр
52.
6. 026Б006 Поребрице – Простор мјесне
заједнице /Дом културе ул.Пут погинулих
бораца бр.21.
7. 026Б007 Самаревац – Пословни простор
вл.Илија Тривић насеље Тривићи бр.1

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

1. од 06:00 до 24:00 угоститељским
објектима за исхрану и пиће (односи се и на
угоститељске објекте за смјештај),
2. од 07:00 – 15:00 тржница на велико и
тржница на мало (пијаце)
3. од 06:00 до 13.=0 сточним пијацама, уз
обавезу постављања дезинфикационих
баријера приликом уласка у исту.

1. У циљу превенције ширења вируса
корона SARS–Co V–2 и COVID–19 болести
на територији Општине Пелагићево и
заштите и спасавања становништва до
16.11.2020.године забрањују се:

6. до 16.11.2020.године дозвољавају се
такмичарске
активности
спортских
организација и спортиста искључиво без
присуства публике, уз поштовање свих
епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ
Институт за јавно здраство Републике
Српске.

1. сва јавна окупљања у груапам већим од
50 лица,
2. музика уживо у угоститељским објектима
за смјештај, исхрану и пиће,
3. сва приватна окупљања у групама већим
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,
прославе и други породични скупови
сличне природе).

7. сви субјекти из тачке 1. и 2. ове наредбе
дужни су организовати рад уз обавезно
предузимање мјера прописаних у упутству
ЈЗУ Институт за јавно здраство Републике
Српске за спречавање појаве и ширења
COVID – 19 болести на радном мјесту.

2. обавезују се грађани да:
- на отвореном и затвореном простору носе
заштитну маску (прекривена уста, нос и
брада) и придржавају се заштитне мјере
физичког растојања од два метра,
- у затвореним просторијама да се, поред
ношења заштитне маске и одржавања
физичког растојања од два метра
придржавају упутстава Института за јавно
здравство Републике Српске за боравак у
затвореном простору, у завосности од
дјелатнсоти која се обавља.

8. сви субјекти из тачке 1. и 2. ове наредбе
могу самостално обављати дезинфекцију
пословних простора у складу са упутством
ЈЗУ Институт за јавно здраство Републике
Српске.
9. Субјекти који пружају услуге из области
угоститиељства, умјетности и забаве
(биоскопи, музеји и сл.) дужни су:
1. организовати свој арад уз
примјену
епидемиолошких
мјера
прописаних од стране ЈЗУ Институт за
јавно здраство Републике Српске, са
посебним освртом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање
прописане физичке дистанце.
2. на улазу у објекат поставити
обавјештење о укупном бројулица која могу
боравити у објекту у односу на његову
површину,
3. у угоститељским објектима за
једним столом могу да сједе максимално 4
особе, није дозвољено сједење и стојање за
шанком, мора постојати физичка дистанца
међу гостима,
4. да носе заштитне маске,
5. да скрену пажњу гостима да нема
кретања, осим до тоалета, нема устајања да
би се платио рачун, већ то конобар обавља
на мјесту сједења госта.

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2.
обавезе ношења маске су изузета:
1. дјеца млађа од седам година живота,
2. лица са псебним потребама која не могу
ставити маску без помоћи других,
3. лица која обављају физичку спортску
активнсот у овкиру спортских објеката.
4. обавезују се правна лица,
предузетници и физичка лица који у
директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1. услуге пружају заштићени маском,
2. обавезно проводе мјере дезинфекције,
3. обезбиједе маску грађанима који користе
њихове услуге, а немају их,
4. придржавају се упутстава ЈЗУ Институт
за јавно здраство Републике Српске за
организовање рада у зависности од
дјелатности коју обављају.
5. ограничава се рад до 16.11.2020.године:
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13. 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.

10. угоститељски објекти могу имати и
више од 50 лица, уколико простор
омогућава физичку дистанцу међу њима, те
да је дефинисано да један сто у
угоститељском објекту буде на десет
кавадратних метара.

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

11. Општинска управа и општинске службе
организовати ће свој рад на сљедећи начин:
- на улазу у све службене просторије
општинске управе које пружају услуге
грађанима ограничити број особа које могу
истовремено да уђу и бораве у управи,
онемогућити задржавање у просторијама
управе и прављење дужих редова у
затвореном простору,
Одржавати расојање између грађана у
затовреним просотријама управе од
најмање два матра, уз предузимање мјера
дезинфекције и повишене хигијене,
- омогућити рад шалтер сале и матичне
службе у јединицамалокалне 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 баријерер на
радном мјесту која пружа довољну заштиту
запосленом и кориснику.

15. Задужује се Министарство унутрашњих
послова,
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.
16. О извршавању задатака из ове Наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати Команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.
17. непоштовање мјера забране из тачке 1. и
2. ове Наредбе санкционисати ће се у
складу са законом о јавним реду и миру
("Службени гласник Републике српске",
број: 11/15) и законом о заштити
становништва
од
заразних
болести
("Службени гласник Републике Српске",
број: 90/17, 42/20 и 98/29).
18. Наредба о обавезном провођењу мјера
за реаговање на појаву болести иззазване
новим вирусом COVID – 19 у здравственим
установама
и
установам
асоцијалне
заштитие у Републици Српској ("Службени
гласник Републике Српске", број: 23/29) и
Наредба о обавезној контроли лица којима
је одређена кућна изолација због новог
вируса корона COVID – 19 у републици
Српској ("Службени гласник Републике
Српске", број: 24/20) се примјењују уз ову
Наредбу.

12.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,

19. Ступање на снагу ове ннредбе о
регулисању
рада
трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине пелагићево престају да важе све
остале наредбе и закључци Општинског
штаба за ванредне ситуације донесени прије
21.10.2020.године.

- 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.

8

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 02-022-142/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 21.10.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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САДРЖАЈ :

204.

Одлука о висини накнаде за рад бирачких одбора у основној
изборној јединициПелагићево
на провођењу
локалних
избора 2020 године

страна 1.

205.

Одлука о формирању резервног списка квалификованих лица
у основној
изборној јединици Пелагићево за потребе
одржавања Локалних избора 2020 године
Рјешење о именовању администратора и овлаштене особе за
унос података у Регистар подстицаја
Одлука о именовању предсједника и чланова бирачких одбора
и њихових замјеника
Одлука о oбјављивању локација бирачких мијеста
Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на
територији Општине Пелагићево
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207.
208.
209.
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