
 

 
Број предмета: 02-000049/20 
 

 

 

Број акта: 01.1-1141SM-178/20 
 

 

 

 

 

Датум, 28.4.2020. године 

Мјесто, Брчко 

 

На основу члана 16 и члана 17 Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 22/18 – пречишћени текст, 49/18, 8/19, 10/19 и 

32/19) и Одлуке о именовању Штаба за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ, број 

предмета: 02-000049/20, број акта: 01.11-0566ЛО-006/20 од 13. 3. 2020. године, број акта: 01.11-

0566ЛО-012/20 од 13. 3. 2020. године и број акта: 01.11-0566ЛО-020/20 од 16. 3. 2020. године, а 

у складу са чланом 18 тачком о), чланом 19 тачком а), члановима 35 и 37 ставом (1) Закона о 

заштити и спасавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа у Брчко 

дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 29/16 и 

33/16), Одлуком о проглашењу стања природне несреће због COVID-19 (коронавирус), број 

предмета: 43-000096/20, број акта: 01.1-1141СМ-001/20 од 13. 3. 2020. године, у вези са 

Одлуком о проглашењу угрожености становника Брчко дистрикта БиХ од епидемије заразне 

болести – коронавируса (COVID-19), број предмета: 02-000049/20, број акта: 01.11-0566ЛО-

001/20 од 11. 3. 2020. године и број акта: 01.11-0566ЛО-003/20 од 12. 3. 2020. године, члановима 

5 и 6 Пословника о начину рада и руковођењу Штабом за заштиту и спасавање Брчко дистрикта 

БиХ, број предмета: 02-000057/20, број акта: 01.11-0566ЛО-004/20 од 20. 3. 2020. године и број 

акта: 01.11-1161ДС-010/20 од 23. 4. 2020. године, на приједлог Одјељења за здравство и остале 

услуге, број предмета: 05-000286/20 од 28. 4. 2020. године, након одржане телефонске сједнице 

Штаба, командант Штаба, градоначелник Брчко дистрикта БиХ дана 28. 4. 2020. године                              

и з д а ј е   
 

 

 

 

Н А Р Е Д Б У   
О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ 

број предмета: 02-000049/20, број акта: 01.1-1141СМ-143/20 од 17. 4. 2020. године 

 

Члан 1  
 

     У Наредби, број предмета: 02-000049/20, број акта: 01.1-1141СМ-143/20 од 17. 4. 2020. 

године у члану 1, пасус 8 мијења се и гласи:  

 

    „Грађани Брчко дистрикта Босне и Херцеговине који улазе из иностранства на територију 

Босне и Херцеговине, након процеса у тријажној амбуланти, смјештају се у шаторско насеље на 

стадиону ФК Јединство, до утврђивања постојања услова за кућну самоизолацију.  

    Испуњавање услова за кућну самоизолацију утврђује Канцеларија градоначелника / 

Инспекторат. 

    Постојање услова за кућну самоизолацију подразумијева најмање једну просторију у којој ће 

боравити лице у самоизолацији, а која је одвојена од коришћења осталих укућана и има одвојен 

мокри чвор. 

    Уколико не постоје услови за кућну самоизолацију, грађанину Брчко дистрикта БиХ који је 

ушао из иностранства на подручје Босне и Херцеговине рјешењем шефа Одјељења за здравство 

и остале услуге одређује се мјера карантина у трајању од 14 (четрнаест) календарских дана. 

    Вријеме проведено у карантину урачунава се у вријеме трајања мјере кућне самоизолације.“ 



 

 

Члан 2 
 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 30. 4. 2020. године, и 

објавиће се у „Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.  

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

1. Канцеларији градоначелника 

2. Замјенику градоначелника   

3. Главном координатору Владе Брчко дистрикта БиХ 

4. Одјељењу за здравство и остале услуге  

5. Свим одјељењима Владе (12x) 

6. Канцеларији градоначелника / Инспекторат 

7. Секретаријату Владе (3x) 

8. Полицији Брчко дистрикта БиХ 

9. Члановима Штаба (34x) 

10. Министарству безбједности БиХ, теренски центар Брчко 

- Служба за рад са странцима, Трг младих бр. 8 

11. Министарству безбједности БиХ – Гранична полиција БиХ 

12. Институцијама Брчко дистрикта БиХ (8x) 

13. Црвеном крсту/крижу Брчко дистрикта БиХ 

14. ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ  

15. ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ 

- Хигијенско-епидемиолошка служба 

16. Одјељењу за здравство и остале услуге  

- Пододјељењу за јавно здравство  

17. Јавним предузећима, фондовима и заводу (7x) 

 Мр сц. Синиша Милић 

18.  „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ 

19. Архиви. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


