
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 26. мај 2020. године  БРОЈ 31 / 2020

 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 заштити 
становништва 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), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Н А Р Е Д Б У
о регулисању радног времена угоститељских објеката на 

територији Града Бијељина

 1. У периоду до 08.06.2020. године ограничава се 
радно вријеме угоститељских објеката за исхрану и пиће од 
06:00 до 23:00 часа.

 2. Пружање угоститељских услуга исхране и пића 
на начин регулисан тачком 1. oве Наредбе односи се и на 
угоститељске објекте за смјештај.

 3. Субјекти из тачке 1. и 2. ове Наредбе дужни 
су организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења 
COVID-19  болести на радном мјесту.

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

Број: 02-014-1-1041/20
Бијељина,
Датум, 25. мај 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 заштити 
становништва 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), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Н А Р Е Д Б У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских 
и других објеката и служби на територији Града Бијељина

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва од 26.05.2020. године забрањују се 
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном 
мјесту.

 2. Од 26.05.2020. године дозвољава се рад базенима, 
„wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских 
објеката за смјештај.

 3. До 08.06.2020. године забрањују се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста. 

 4. Приликом обављања дјелатности субјекти из 
тачке 2. ове Наредбе, као и сви остали субјекти којима је 
одобрено обављање дјелатности, дужни су организовати 
рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству 
ЈЗУ ‘’Институт за јавно здравство Републике Српске’’ 
за спрјечавање појаве и ширења COVID – 19 болести на 
радном мјесту. 

 5. Сви субјекти из тачке 4. ове Наредбе могу 
самостално обављати дезинфекцију пословних простора 
у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 6. Градска управа и градске службе дужни су 
организовати свој рад како слиједи: 
 - на улазу у све службене просторије Градске управе 
које пружају услуге грађанима ограничити број особа 
које истовремено могу да уђу и бораве у  Градској управи, 
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и  
прављење дужих редова у затвореном простору,
 - одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторијама Градске управе од  најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 - омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер 
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 7. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове и 
Одјељење комуналне полиције  Градске управе Бијељина 
да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање  
исте од стране напријед наведених субјеката.

 8. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из 
тачке 7. ове Наредбе свакодневно  ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.

 9. У случају непоступања по овој Наредби 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.

 10. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да 
важи Наредба о регулисању рада   т р г о в и н с к и х , 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 
територији  Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 27/20, 28/20 и 30/20).

 11. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1044/20
Бијељина,
Датум, 26. мај 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 43. Закона 
о заштити становништва 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 
цивилне 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 измјени Наредбе о забрани јавног окупљања на Градском 

стадиону у Бијељини 

 1. У Наредби о забрани јавног окупљања на 
Градском стадиону у Бијељини број 02-014-1-1003/20 од 
15.05.2020. године тачка 1. мијења се и гласи:
 ‘’Забрањује се јавно окупљање на објекту Градског 
стадиона у Бијељини, изузев за  запослене на стадиону, 
чланове ФК ‘’Радник’’ Бијељина и чланове Атлетског клуба  
‘’Академац’’ Бијељина.’’.

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

Број:    02-014-1-1043/20
Бијељина,
Датум, 26. мај 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ, 
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ 
ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА НА ГРАДСКОМ 
СТАДИОНУ У БИЈЕЉИНИ

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


