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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Предмет: Записник са 27. ванредне сједнице Градског штаба за ванредне ситуације града
Бијељина

Ванредна сједница Градског штаба за ванредне ситуације одржана је дана
21.04.2020. године, у Великој сали Скупштине града Бијељина, са почетком у 09:00
часова. Сједници је присуствовало 17 лицa – Градоначелник Мићо Мићић, начелник
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Радомир Марјановић, шеф Одсјека
за цивилну заштиту Драго Ристић, секретар Скупштине града Миодраг Бешлић, директор
Дома здравља Душко Миловановић, директор ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви'' Бијељина
Милица Ловрић, представник Организације Црвеног крста у Бијељини Перица Глигић,
начелник одјељења Комуналне полиције Ратомир Драганић, начелник Одјељења за
инспекцијске послове Бобан Јовичевић, представник Полицијске управе Бијељина,
представник касарне ''Војвода Степа Степановић'' Бијељина, стручни савјетник за односе
са јавношћу Предраг Лопандић, представник Одјељења за друштвене дјелатности Љубица
Млађеновић, представник Републичке управе за инспекцијске послове – ПЈ Бијељина
Верислава Бобић, шеф Одсјека заједничких послова Митар Шкорић и Драган Јовановић.
Сједници је присуствовао директор ОШ ''Вук Караџић'' Предраг Рачановић. Замјеник
Градоначелника Предраг Јовић и епидемиолог Младен Грујичић нису присуствовали
сједници.

Ванредна сједница штаба је сазвана позивом број 02/7-81-1-163/20 од 18.04.2020.
године са следећим дневним редом:

1. Извјештај о стању у вези Корона вируса на подручју града Бијељина
2. Реализација закључака са 26. сједнице Градског штаба за ванредне ситуације
3. Планиране мјере и активности у наредном периоду
4. Текућа питања.

Градоначелник је отворио сједницу и предложио дневни ред као у позиву, који је
једногласно усвојен. Након усвајања дневног реда прешло се на разматрање тачака
дневног реда.

1. ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

Градоначелник је изнио податке, на основу достављених изјештаја, да
тренутно нема заражених (било 11, па је двоје преминуло, а 9-оро је излијечено), да
је 337 лица под надзором, да нема лица у Дому ученика, да је тестирано 224 лица
до сада, да је 27 лица у кућном карантину, да је 1 лице у болничком карантину, да
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је 19 лица у школи ''Вук Караџић'' Бијељина, да је на Рачи прешло 75 теретних
возила, а на Павловића мосту 5 возила, да су републички санитарни инспектори
издали уредно рјешења свим возачима, да је Комунална полиција извршила 9
контрола (сва лица нађена на адреси), да је МУП издао 3 прекршајна налога због
кршења полицијског часа, да је инспекција издала 2 рјешења (укупно до сада 186).
Такође је додао да је јуче обишао карантин у школи ''Вук Караџић'', да су сви
расположени, да једва чекају 7-и дан да се тестирају, да су људи задовољни
смјештајем и храном, да нема никавих проблема у карантину.

Милица Ловрић је истакла да је стабилно стање, и да ће бити добро да овако
остане.

Душко Миловановић је истакао да је под надзором укупно 356 лица (337
+19 из школе ''Вук Караџић''), да је до сада у карантину тестирано 79 особа, и то је
број који је засебан у односу на број тестирања извршених у болници, да је на Рачи
6 особа, да су сви из Бијељине, без тегоба, и да ће бити распоређени у карантин у
школи ''Вук Караџић'', да у Дому ученика нема лица, да је у школи ''Вук Караџић''
19 лица (15 мушкараца и 4 жене), да су сви без тегоба, и да је јутрос узето 10
брисева и да се сутра очекују резултати.

Ратомир Драганић је истако да је све у реду, а Бобан Јовичевић је истакао да
је од 186 издатих рјешења, 151 лице изашло из изолације, а 35 је остало.

Представник МУП-а је истакао да је у задња 24 часа издато 3 прекршајна
налога за кршење полицијског часа, а за период од петка до понедељка на подручју
Града издато је 39 прекршајних налога због кршења полицијског часа, а на
подручју које покрива Полицијска управа укупно 76 прекршајних налога (72 за
кршење полицијског часа, и 4 за кршење забране кретања лицима старијим од 65
година).

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА СА 26. СЈЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драго Ристић је истакао да су реализовани закључци са претходне сједнице,
те да је упућен допис према Републичком штабу са захтјевом за достављање
заштитних рукавица, задужени су Марија Поповић и Ненад Јовановић да дана
21.04.2020. године у Тузли преузму донацију амбасаде САД у БиХ намјењену
Граду Бијељина, задужен је Одсјек заједничких послова да обезбједи средства за
набавку 5000 боца дезинфекционих средстава за најугроженије категорије
становништва, а Кабинет Градоначелника да упути захтјев Организацији Црвеног
крста у Бијељини, да се, уколико постоји могућност, из донаторских средстава
прикупљених од стране привредника, за потребе ЈЗУ Болница ''Свети Врачеви''
Бијељина обезбједе новчана средства у износу од 23.376,00 КМ (са ПДВ-ом) и
42.769,70 КМ (са ПДВ-ом) за опремање Дијагностичког центра, и задужено је
Одјељење за инспекцијске послове да се локација хиподром на Обријежи приведе
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намјени (обезбјеђивање прикључка за струју, воду и све друго што је потребно у
вези са тим) и стави у функцију, у случају потребе за монтирањем покретне
болнице, за провођење активности задужује се Драган Јовановић, а Градска управа
ће обезбједити потребна средства. У вези са овим закључком Градонечалник је
предложио, а штаб прихватио, да се допуни наредба у дијелу да се наведе да је
потребни износ средстава до 50.000,00 КМ, а како је то образложио Драган
Јовановић на претходној сједници, те ће се у вези са тим формулисати закључак.

3. ПЛАНИРАНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Драго Ристић је истакао да је фирма БН метража поднијела захтјев да јој се
омогући рад, обзиром да се баве производњом маски, те је задужен Бобан Јовичевић да
провјери да ли се тиме баве, након чега ће штаб на једној од наредних сједница одлучити у
вези са захтјевом.

ЗАКЉУЧЦИ ГРАДСКОГ ШТАБА

Градски штаб за ванредне ситуације града Бијељина једногласно предлаже
Градоначелнику

1. Да се допуни наредба којом је задужено Одјељење за инспекцијске послове да се
локација хиподром на Обријежи приведе намјени (обезбјеђивање прикључка за
струју, воду и све друго што је потребно у вези са тим) и стави у функцију, у
случају потребе за монтирањем покретне болнице, за провођење активности
задужује се Драган Јовановић, а Градска управа ће обезбједити потребна средства,
на начин да се наведе да је у питању износ до 50.000,00 КМ.

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА

По овој тачки није било расправе.

Сједница је завршена у 09:20 часова.

ЗАПИСНИЧАР: ГРАДОНАЧЕЛНИК

_________________                                                          ______________________
Миодраг Бешлић Мићо Мићић


