
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 27. јул 2015. године  БРОЈ 15 / 2015

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2. 
тачка и) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 13. Уредбе о садржају 
и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/13) и Приједлога за ниво мјера и активности из Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
5/15), Скупштина Града Бијељина  на својој 36. сједници 
одржаној дана 23. јула 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У
ПО ПРИЈЕДЛОГУ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се мјере и активности које 
је потребно предузети да би спасилачке и хитне службе и 
други субјекти од значаја за заштиту и спасавање били у 
стању овладати идентификованим ризицима из Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће.

Члан 2.
 Постојећи субјекти заштите и спасавања на 
подручју Града са тренутно расположивим превентивним 
и интервентним капацитетима могу успјешно одговорити 
на ризике са ограниченим обимом и посљедицама, односно 
већини репрезентативних сценарија док је за најгоре 
сценарије који проузрокују „ланац догађаја“ (катастрофалне 
поплаве 2010. и 2014. године) потребно унаприједити систем 
заштите и спасавања у Граду.

Члан 3.
 У циљу унапређења – подизања нивоа система 
заштите и спасавања/цивилне заштите на подручју Града 
утврђују се сљедеће мјере и активности уз дефинисање 
приоритета, извршиоца, динамике реализације – рокова, 
начина финансирања и контролних механизама.

Члан 4.
 Приоритетне мјере и активности планиране у 2015. 
години:

 1) Израда и доношење Плана заштите и спасавања  
од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту - Одсјек зa цивилну заштиту
 Доноси:   Градоначелник
 Рок: јул 2015. године

 2) Израда и доношење Програма развоја цивилне 
заштите у области заштите и спасавања.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту
 Доноси:   Скупштина Града
 Рок: октобар 2015. године

 3) Израда, доношење и реализација Годишњег плана 
и програма обучавања Штаба за ванредне ситуације, јединица 
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања.
 Израђује и   реализује : Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту- Одсјек за цивилну   заштиту
 Доноси: Градоначелник
 Рок: март-новембар 2015. године
 Финансирање: из буџета Града, планирано - 
6.500,00КМ

 4) Кадровски ојачати Одсјек за цивилну заштиту 
пријемом једног извршиоца на пословима организације и 
планирања –млађег стручног лица са добрим познавањем 
информатике и енглеског језика.
 Предлаже: Начелник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године

 5) Израда и доношење Одлуке о функционисању 
савјета мјесних заједница у ванредним ситуацијама.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту
 Доноси одлуку: Градоначелник
 Рок: октобар 2015. године

 6) Опремање цивилне заштите са рибарским 
чизмама и комбинезонима и ронилачком опремом.
 Реализује:  Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту
 Одлуку доноси : Начелник Одјељења и 
Градоначелник
 Рок:  јул 2015. године
 Финансирање: из буџета Града, планирано - 
25.000,00КМ

 7) Опремање цивилне заштите са теренским 
возилом.
 Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту
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 Одлуку доноси: Начелник Одјељења и 
Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

 8) Формацијски ојачати у водове, одјељења 
специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту 
од поплава и несрећа на води у мјесним заједницама.
Формирати нову јединицу у МЗ Остојићево и осталим 
мјесним заједницама у којим постоји потреба као и вод 
опште намјене у Градској  управи.
 Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту.
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године
 
 9) Спровести заједничку обуку Територијалне 
ватрогасне јединице, јединице ЦЗ за заштиту и спашавање 
од пожара као и извршити опремање ТВЈ са ватрогасним 
возилом за гашење водом, пјеном и прахом са телескопском 
руком.
 Реализује: Територијална ватрогасна јединица и 
Одјељење за борачко- инвалидску  и цивилну заштиту - 
Одсјек   за цивилну   заштиту
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења, 
Градоначелник
 Рок: јул 2015. године.
 Финансирање: Из буџета Града  и Ватрогасног 
савеза - укупно планирано 680.000,00КМ

 10) Израда идејног и главног пројекта уређења 
доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно 
на дионици од 8 километара, укључујући заштиту од 
брдских и унутрашњих вода “Ново насеља” у Јањи.
 Израђује: Завод за водопривреду
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

 11) Санација Главног ободног канала – запад, 
изградња потпорних зидова на Главном ободом каналу, 
санација насипа ријеке Саве близу црпне станице 
“Тополовац” и ињекциони радови на гравитационом 
испусту ЦС „Бегов пут“.
 Реализује: ЈУ „Воде Српске“
 Рок: октобар 2015. године.
 Финансирање: Влада РС, кредитна средства 
Европске инвестиционе банке

 12) Надвишење Савског насипа на локацији Рача у 
дужини од 3,5 километра.
 Реализује: ЈУ“Воде Српске“
 Рок: до краја 2015. године.
 Финансирање: Влада РС, кредитна средства 
Европске инвестиционе банке

 13) Израда главног пројекта формирања 
протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од 
око 7 километара и ријеке Гњице око 5 километара, односно 
од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута 
Бијељина-Брчко.
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

Члан 5.
 Дугорочне и континуиране мјере и активности у 
наредним годинама:

 1) Вршити континуирано опремање за заштиту од 
поплава  (приколица за чамце, 8 ронилачких комплета, 150 
пари рибарских чизама, 150 комада рибарских комбинезона, 
5 ванбродских мотора од 10 коњских снага и 5 алуминијских 
чамаца.
 Реализују: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту – Одсјек за цивилну   заштиту и Одсјек за 
локални економски развој и европске интеграције 
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења и Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне три године - до 
2018. године
 Финансирање: Из буџета Града и донацијом кроз 
развојне пројект међународних институција из фондова ЕУ.

 2) Континуирано спровођење обуке припадника 
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на води и под водом, осталих јединица 
и ронилачких клубова за спасиоце и управљаче моторним 
чамцима.
 Реализује: Одјељење за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну  заштиту
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења, Градоначелник
Динамика реализације: Наредне три године - до 2018. године
 Финансирање: Из буџета Града и донацијом кроз 
развојне пројекте међународних  институција из фондова 
ЕУ

 3) Унапређивање координације и комуникације 
приликом израде планова за дјеловање у елементарним 
непогодама и другим несрећама (цивилна заштита, 
Дом здравља, Општа болница, Здравствено санитарна 
инспекција, полиција, ОС БиХ, медији и други субјекти).
Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту у сарадњи са 
наведеним субјектима.
 Рок: Континуирано-трајан задатак

 4) Вршити одржавање постојећих канала и других 
водотока у надлежности Града.
 Реализује: ЈП “Воде” Бијељина
 Рок: Континуирано - трајан задатак
 Финансирање: Из буџета Града и прикупљених 
средстава од посебних водних накнада

 5) Забрана градње на земљишту подложном 
клизишту на подручју Града и у старом кориту ријеке Дрине 
у МЗ Попови.
 Реализују: Одјељење за просторно уређење и 
Одјељење за инспекцијске послове.
 Рок: континуирано - трајан задатак

 6) Израда пројекта санације на постојећим 
клизиштима и санација клизишта на локацији “Шубарића 
брдо” у Великој Обарској.
 Реализује: Одјељење за просторно уређење и 
Технички институт Бијељина
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне три године - до 
2018. године.
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 Финансирање: из буџета Града и донаторских 
средстава.

 7) Извршити дислокацију ватрогасног дома у Граду 
- изградња новог дома.
 Реализује: Територијална ватрогасна јединица 
Бијељина
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне 3 године - до 2018. 
године.

 8) Континуирано вршити инспекцијски 
надзор и контролу исправности средстава и опреме 
за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним, 
привредним и друштвеним објектима.
 Реализује: Републичка управа за инспекцијске 
послове - Инспектор за противпожарну заштиту и ЦЈБ 
Бијељина - Одсјек за противпожарну заштиту
 Рок: Континуирано - трајан задатак

 9) Реализација пројекта „Активно управљање 
водама на каналу Дашница“, на локалитету споја са 
Мајевичким ободним каналом.
 Реализује: ЈУ „Воде Српске“ и Градска управа Града 
Бијељина
 Динамика реализације: током 2016. године.
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске

 10) Санација корита ријеке Лукавац на подручју 
мјесних заједница: Магнојевић, Вршани, Доња Буковица и 
Нови.
 Реализује: ЈУ “Воде Српске”
 Динамика реализације: током 2016 .године
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске - вриједност 300.000 КМ

 11) Санација оштећења обалоутврде р.Дрине 
на локалитету “Холандија” у Јањи  и наставак радова на 
издизању путне комуникације на локалитету “Орлово 
поље” у дужини од 3 километра у циљу заштите од поплава 
ријеке Дрине.
 Реализује: ЈУ “Воде Српске”
 Динамика реализације: током 2016. године
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске - вриједност  1.400.000 КМ.

 12) Изградња лијевог Дринског насипа по фазама. 
  Реализују:  Влада РС, Министарство  пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ЈУ “Воде Српске” и Градска 
управа Града Бијељина
 Динамика реализације: Током 2016., 2017. и 2018. 
године
 Финансирање: Влада РС - Кредитна средства 
свјетске банке

 13) Изградња система за наводњавање у заштити од 
суша.
 Реализује:  Влада РС, Министарство  пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ЈУ “Воде Српске” и Градска 
управа Града Бијељина
 Динамика реализације: Током 2016., 2017. и 2018. 
године

 Финансирање: Влада РС и Градска управа Града 
Бијељина.

Члан 6.
 Носиоци реализације и одговорна лица дужни су да 
се придржавају динамике реализације - утврђених рокова.

Члан 7.
 Носиоци реализације утврђених мјера и 
активности дужни су да кроз своје редовне извјештаје о раду 
информишу надлежне органе и институције, о провођењу у 
Одлуци утврђених мјера и активности.

Члан 8.
 Ова Одлука чини саставни дио Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће.

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-69/15                            
Бијељина,                              
Датум, 23. јул 2015. године                                                    

 На основу члана 30. алинеја 31. Закона о локалној 
самоупрaви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 2. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени глaсник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11), члана 189. Закона о привредним друштвима 
(„Службени глсник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13) и члана 38. став 2. тачка џ) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 36. сједници одржаној 
дана 23. јула 2015. године донијела је 

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 1.
 Овом Одлуком Јавна установа Бања „Дворови“ 
Дворови мијења облик организовања у јавно предузеће 
правне форме – затворено акционарско друштво.

 I  Назив и сједиште Друштва

Члан 2.
 Пословно име Друштва гласи: Затворено 
акционарско друштво Бања „Дворови“ Дворови.
Скраћено име Друштва: Бања „Дворови“ а.д. Дворови.

Члан 3.
 Сједиште Друштва је у Бијељини, Дворовима, ул. 
Карађорђева број 100.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  


