Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

29. април 2020. године

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 67. и 82.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бања
Лука“, број: 9/17) и члана 18. („Службени гласник Града
Бања Лука“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о измјени и допуни 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 02-014-1-866/20 од
28.04.2020. године у тачки 2. подтачка 2. послије алинеје 1.
додаје се алинеја 2. која гласи:
‘’-трговинама непрехрамбеном робом које послују
као засебни продајни објекти,’’.
Досадашње алинеје 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12.
постају алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13.
2. У тачки 2. подтачка 5. ријечи ‘’као засебни
продајни објекти и/или’’ бришу се.
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-909/20
Бијељина,
Датум, 29. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 43/07), градоначелник
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Града Бијељина, дана 28. априла 2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
I
У петак 01. маја 2020. године, суботу 02. маја 2020.
године и суботу 09. маја 2020. године (у даљем тексту:
републички празници), а ради задовољења неопходних
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим
услугама, дужне су да раде: здравствене установе и
предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом
и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1.
овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад
и дежурства у обиму који задовољава функционисање
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга
грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим
редовним активностима имају организован рад за нерадне
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и
дежурства.
II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдијевањем основним животним артиклима и других
потреба, радно вријеме ће бити регулисано Закључком
Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном
спровођењу мјера и реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом Corona (COVID 19) у Републици Српској и
Закључком о ограничењу и забрани кретања на територији
Републике Српске.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-908/20
Бијељина,
Датум, 28. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. а у вези са чланом 54. став
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3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. а у вези
са чланом 62. став 3. Статута града Бијељина („Службени
гласник града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник града
Бијељина 29. априла 2020. године доноси следеће
УПУТСТВО
О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ИЗАЗВАНОГ ПОЈАВОМ ЗАРАЗЕ ОД ВИРУСА COVID - 19
У циљу обезбјеђења примјене тачке 5. Наредбе о
регулисању рада трговинских, занатских и других објеката и
служби на територији града Бијељина, бр. 02-014-1-866/20 од
28. априла 2020. године (Наредба) којом је наложено да се у
Градској управа града Бијељина (Градска управа) организује
рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу
мјеста а да се остала лица упуте на рад од куће, потребно је
придржавати се следећих правила организовања рада:
1. Запослени у Градској управи који болују од
тешких болести, хронични болесници, мајке са дјецом
до седам година старости и труднице, упутиће се на рад
од куће.
Запослени из става 1. ове тачке неће долазити у
просторије Градске управе, односно на своја радна мјеста за
све вријеме трајања ванредног стања, до позива непосредног
руководиоца за долазак на посао, a послове које им одреди
непосредни руководилац oбављаће од куће.
2. У случају потребе обављања послова на радном
мјесту оних запослених који су упућени на рад од куће,
руководиоци организационих јединица ће обезбиједити
извршавање тих послова у складу са правилима и планом
замјене одсутних запослених утврђених посебним општим
актом.
3. Изузетно, од правила из тачке 1. и 2. овог
Упутства, запослени који су одређени за чланове комисија
за јавне набавке дужни су учествовати у раду ових комисија
а достава аката о одређивању састава ових комисија ће се
вршити путем руководилаца основних организационих
јединица.
4. Акте у реализацији тачке 5. Наредбе, уз примјену
правила из тачака 1. и 2. овог Упутства о упућивању
запослених на рад од куће, доносе руководиоци основних
организационих јединица.
Примјерак акта у форми списка запослених који
су упућени на рад од куће доставља се запосленим на које
се односи, Градоначелнику и службенику за управљање
људским ресурсима.
5. Евиденције о запосленим који су упућени
на рад од куће дужни су да организују руководиоци
основних организационих јединица, у помоћној
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евиденцији рада запослених.
6.
За
организовање
рада
у
основним
организационим јединицама Градске управе, у складу са
Наредбом и овим Упутством, одговорни су руководиоци
основних организационих јединица.
7. Запосленим који су упућени на рад код куће
припада зарада у складу са законом и колективним
уговором.
8. Ступањем на снагу овог Упутства престаје да
важи Упутство о организовању рада у Градској управи града
Бијељина за вријеме ванредне ситуације изазване појавом
вируса корона, бр. 02-014-1-596/20 од 17. марта 2020. године
(„Службени гласник града Бијељина“ бр. 6/20).
9. Ово Упутство ступа на снагу одмах, a објавиће
се путем огласне табле Градске управе и електронском
доставом у све организационе јединице Градске управе и у
„Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 02-014-1-907/20
Б и је љ и н а,
Датум, 29. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
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МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И ДАН
ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
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УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗАЗВАНОГ
ПОЈАВОМ ЗАРАЗЕ ОД ВИРУСА COVID-19
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