
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 30. март 2020. године  БРОЈ 12 / 2020

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. Закона о заштитистановништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите 
и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/13) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 15/20) 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник 
Града Бијељина доноси:

Н А Р Е Д Б У
о организовању и спровођењу мјера карантина на подручју 

Града Бијељина

 1. Успоставља се мјера карантина у Граду Бијељина и 
иста ће бити организована у објекту Школске сале која постоји у 
оквиру ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ Бијељина, ул. Војводе Степе број 4 у 
Бијељини.
 2. Карантин се организује за особе које се упућују из 
карантина на граничном прелазу ‘’Рача’’ (за које је утврђено 
приликом тестирања да су негативна), као и за особе за које се 
утврди да не поштују мјеру кућне изолације која им је изречена 
рјешењима санитарног инспектора, а чије мјесто пребивалишта се 
налази на територији града Бијељина.
 3. Управљање и надзор у карантину вршиће Тим који чине 
по један представник Одсјека за цивилне послове Града Бијељина, 
ЈЗУ ‘’Дом здравља’’ Бијељина и Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске.
 4. Тим из члана 3. Наредбе управља објектом из члана 
1. Наредбе у складу са Упутством за организацију и спровођење 
карантина на граничном прелазу и у локалној заједници из марта 
2020. године издатог од стране Министарства здравља и социјалне 
заштите Републике Српске.
 5. Карантин обезбјеђују припадници Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске.
 6. Здравствени надзор над лицима у карантину врши тим 
здравствених радника, здравствених сарадника и других радника, 
а који ће бити организован од стране Хигијенско-епидемиолошке 
службе ЈЗУ ‘’Дом здравља’’ Бијељина.
 7. Одсјек цивилне заштите у сарадњи са Одсјеком 
заједничких послова Градске управе Града Бијељина ће обезбједити 
неопходну опрему и хигијенска средстава за објекат карантина, 
из Касарне ‘’Војвода Степа Степановић’’ ће бити пребачено 35 
кревета. 
 8. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-706/20
Датум, 28. март 2020. год.
 

 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 заштитистановништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији 
и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у 
Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на 
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града 
Бијељина доноси:

Н А Р Е Д Б У 
о допунама Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. У  Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на територији 
Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 16.3.2020. године, број: 02-
014-1-613/20 од 17.3.2020. године, број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. 
године, 02-014-1-651/20 од 23.03.2020. године и 02-014-1-704/20 од 
27.03.2020. године у тачки 2. додаје се став 10. који гласи: 

 „ –сервисима климе (највише до 2 човјека) од 07:00 до 
15:00 часова“.
 2. У тачки 2. додаје се став 11. који гласи: 
 „ – фирми д.о.о. ‘’Новаковић 3м’’ у Бијељини, ул. Стефана 
Дечанског број 147,  (искључиво у погледу сервиса апарата за мужу 
крава) од 08:00 до 10:00 часова“.
 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-708/20
Датум, 29. март 2020. год.
 

 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 заштитистановништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. 
и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите 
и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-
014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. 
године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. године и 02-014-1-703/20 од 
27.03.2020. године, у тачки 3. послије става 11. додаје се став 12. 
који гласи:

 ‘’Задужује се Одсјек цивилне заштите Градске управе 
Града Бијељина да упути захтјев према Касарни ‘’Војвода Степа 
Степановић’’ Бијељина у вези са обезбјеђивањем додатних 30 
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кревета за потребе карантина у школској сали ОШ ‘’Вук Караџић’’ 
у Бијељини.’’

 2. У тачки 3. послије става 12. додаје се став 13. који гласи:
 ‘’Задужује се Одсјек  заједничких послова да обезбједи 
храну за потребе карантина у школској сали ОШ ‘’Вук Караџић’’ у 
Бијељини.’’
 3. У тачки 4. послије става 7. додаје се став 8. који гласи:
 ‘’Налаже се ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ Бијељина да за потребе 
карантина обезбједи чишћење, одржавање и гријање објекта 
школске сале.’’
 4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-709/20
Датум, 29. март 2020. год.

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. Закона о 
заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), члана 18. Одлуке о организацији и 
функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у 
Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) и 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике 
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 15/20) на 
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник 
Града Бијељина доноси:

Н А Р Е Д Б А
о допуни Наредбе о организовању и спровођењу мјера 

карантина на подручју Града Бијељина

 1. У Наредби o организовању и спровођењу мјера 
карантина на подручју Града Бијељина број 02-014-1-706/20 од 
28.03.2020. године, у тачки 2. додаје се став 2. који гласи:
‘’ У карантин из тачке 1. ове Наредбе, лица која се упућују из 
карантина на граничном прелазу ‘’Рача’’ могу се упутити тек након 
што се утврди да су резултати тестирања негативни.’’ 
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-716/20
Датум, 30. март 2020. год.

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. Закона о заштитистановништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 18. Одлуке о 
организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите 
и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/13) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 15/20) 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник 
Града Бијељина доноси:

Н А Р Е Д Б У
о именовању Тима за управљање и надзор у карантину – објекту 

школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини

 1. У тим за управљање и надзор у карантину – објекту 
школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини именују се:
 - Младен Грујичић (испред Дома здравља Бијељина),
 - Миленко Петричевић (испред Одсјека цивилне заштите 
Градске управе Града Бијељина) и
 - Милан Нешковић (испред МУП РС, ПУ Бијељина).

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-717/20
Датум, 30. март 2020. год.

 

 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 заштитистановништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за 
ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 

становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-
014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. 
године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. године и 02-014-1-703/20 од 
27.03.2020. године, и 02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, у тачки 
3. послије става 13. додаје се став 14. који гласи:
 ‘’Задужује се Дом здравља Бијељина да достави 
Комуналној полицији списак лица која су у кућном карантину, 
како би извршили контролу тих лица у смислу да ли поштују 
наложене мјере.’’
 2. У тачки 3. послије става 14. додаје се став 15. који гласи:
 ‘’Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да за 
потребе Републичке управе за инспекцијске послове одреди као 
испомоћ 4 градска инспектора.’’ 
 3. У тачки 3. послије става 15. додаје се став 16. који гласи:
 ‘’Задужује се Одсјек заједничких послова да уради 
спецификацију свих трошкова која су била потребна за досадашње 
радње за које је сагласност дата на Градском штабу за ванредне 
ситуације, како би се упутио захтјев ресорном министарству за 
рефундацију трошкова.’’
 4. У тачки 3. послије става 16. додаје се став 17. који гласи:
 ‘’Налаже се Градској управи да се прихвати приједлог 
Привредног савјета Града Бијељина и Компаније ТРБ о закључењу 
Споразума између Привредног савјета Града Бијељина, Компаније 
ТРБ, Градске управе Града Бијељина и Организације Црвеног 
крста у Бијељини, којим ће се формирати координационо тијело 
које ће бити задужено за трошење донаторских средстава која су 
прикупљена.’’
 5. У тачки 4. послије става 8. додаје се став 9. који гласи:
 ‘’Налаже се Градској управи Града Бијељина да упути 
захтјев Организацији Црвеног крста у Бијељини, да се из 
донаторских средстава, прикупљених од стране привредника, 
за потребе ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина обезбједе 
новчана средства у износу од 75.582,00 КМ (са ПДВ-ом) за набавку 
медицинске опреме – 5 монитора Vitavue 10 5 (према приложеној 
спецификацији од стране ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина) 
и за набавку једног портабилног преносног респиратора Trilogy 
202 да се обезбједе новчана средства у износу од 26.652,60 КМ 
(са ПДВ-ом) (према приложеној спецификацији од стране ЈЗУ 
Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина).
 6. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-718/20
Бијељина,
Датум, 30. март 2020. год.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКУХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПРОВОЂЕЊУ 
ВАНРЕДНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ТЕ 
ЗАШТИТЕ СПАСАВАЊА СТАНОВНИШТВА

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У КАРАНТИНУ-
ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ САЛЕ ЈУ ОШ „ВУК 
КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ 

НАРЕДБУ О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПРОВОЂЕЊУ 
ВАНРЕДНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ,ТЕ 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА СТАНОВНИШТВА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


