
Број 19 - Страна 29Службени гласник Града Бијељина12. октобар 2015.

 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
Градоначелник доноси

О Д Л У КУ 
о локацијама за постављање киоска  

на подручју Града Бијељина

I
 На приједлог Стручне комисије за избор локација 
на које се постављају киосци на подручју Града Бијељина, 
одређују се сљедеће локације за постављање киоска на 
подручју Града Бијељина:

 1. Трг ђенерала Драже Михаиловића, к.п. број 2516 
к.о. Бијељина 2;
 2. Улица Незнаних јунака, к.п. број 6448 к.о. 
Бијељина 1;
 3. Раскршће улица Српске добровољачке гарде и 
краља Драгутина, к.п. број 5175/1 к.о. Бијељина 2;
 4. Улица Карађорђева, к.п. број 3448 к.о. Бијељина 2;
 5. Раскршће улица Незнаних јунака и Стефана 
Дечанског, к.п. број 6441 к.о. Бијељина 1;
 6. Раскршће улица Српске добровољачке гарде и 
Јована Дучића, к.п. број 2474/1 и 2068/4 обје к.о. Бијељина 
2 – два киоска;
 7. Раскршће улица Атинска и Жртава фашистичког 
терора, к.п. број 3721 к.о. Бијељина 2;
 8. Улица Мајевичка, к.п. број 2516 к.о. Бијељина 2;

II
 Земљиште за постављање киоска издаће се у закуп 
у складу са Одлуком о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних 
тезги.
 Постављање киоска извршиће се у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу и важећом 
просторно – планском документацијом.

III
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број:02-014-1-1196/15                                                           
Датум: 09. октобар 2015. године                                       

 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), члана 13. Правилника  
о поступцима задужења, коришћења и расходовања опреме 
и ситног инвентара  („Службени гласник Града Бијељина“, 
број:6/13) Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и:

О Д Л У К У
о расходовању имовине на основу Извјештаја

Комисије о расходовању средстава Града Бијељина
са стањем на дан  01.07.2015. године

I
 Искњижити вриједност рачунарске опреме која 

због техничке неисправности више није у функцији и 
иста се не може поправити и то набавне вриједности 
од 3.481,15 КМ, отписане вриједности 3.481,15 КМ на 
контима 011222-Рачунарска опрема и 011229- Корекција 
вриједности канцеларијске опреме, алата и инвентара.

II
 Искњижити вриједност расходоване 
канцеларијске опреме због дотрајалости и 
физичког оштећења (поломљене и оштећене радне 
столице ) у набавној вриједности од 195,99 КМ, 
отписаној вриједности од 113,91 КМ на контима 
011221-Канцеларијски  намјештај и 011229- Корекција 
вриједности канцеларијске опреме,алата и инвентара, 
а  разлику за износ садашње вриједности од 82,08 КМ 
евидентирати на конто 471913- Губици по основу 
расходовања имовине.

III
 Извршити усклађивање помоћне евиденције са 
стањем главне књиге, након извршених књижења по 
овој Одлуци. 

V
 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1102/15
Бијељина, 22.09.2015. године

 У циљу пружања помоћи Савјетима мјесних 
заједница на подручју Града Бијељина приликом извршавања 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања/
цивилне заштите на подручју своје мјесне заједнице а у 
вези са чланом 6. став (1) Одлуке о мјесним заједницама 
на подручју Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 16/13), те на основу члана 22. став (1) тачка 
б) подтачка 21. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
121/12) и члана 62. став (1) тачка ј) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина дана 01.10.2015. године 
доноси:

У  П  У  Т  С  Т  В  О
ЗА РАД САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 

ПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ 
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У 
РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

 I УВОД

У мјесној заједници грађани задовољавају између осталих, 
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Мићо Мићић, с.р.
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заједничке интересе и потребе и у области заштите и 
спасавања/цивилне заштите. Орган мјесне заједнице 
је Савјет кога представља Предсједник савјета. Савјет 
мјесне заједнице сарађује са органима Града у извршавању 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања 
од елементарних непогода и других несрећа а најчешће од 
поплава а затим и од олујног вјетра, обилне кише, града, 
клизишта, обилних сњежних падавина, екстремно високих 
и ниских температура, суша, пожара и других несрећа које 
се испољавају на подручју мјесне заједнице.

 II ПРЕДУЗИМАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 У редовним ситуацијама у предузимању 
превентивних мјера заштите и спасавања Савјет мјесне 
заједнице:
 - Сарађује и активно учествује у попуни планираних 
структура цивилне заштите на подручју мјесне заједнице 
(предлаже повјеренике заштите и спасавања и припаднике 
јединица цивилне заштите).
 - Учествује у организовању обучавања и 
оспособљавања, јединица цивилне заштите, повјереника 
заштите и спасавања и грађана за спровођење личне, 
узајамне и колективне заштите.
 - На захтјев Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту доставља тражене податке са свог подручја 
који су од значаја за планирање, организовање и провођење 
заштите и спасавања људи и материјалних добара (подаци о 
људству и материјално техничким средствима од значаја за 
цивилну заштиту).
 - Проводи активности око праћења стања на 
подручју мјесне заједнице и благовремено обавјештава 
о угрожености људи и материјалних добара на кратки 
телефон 121 који је у функцији 24 часа.

 III ПРЕДУЗИМАЊЕ МЈЕРА ПРИПРАВНОСТИ

 Приликом непосредне опасности од елементарне 
непогоде и друге несреће Савјет мјесне заједнице проводи 
од надлежних наређене мјере приправности:
 - Учествује у информисању локалног становништва 
о предстојећим опасностима и предузимању потребних 
мјера заштите и спасавања односно врши преношење 
упозорења Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту и Градског штаба за ванредне ситуације о 
надолазећим опасностима и предузимању превентивних 
мјера заштите.
 - Врши увођење дежурства у сједишту мјесне 
заједнице.
 - Непосредно врши праћење стања и извјештава о 
стању Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
и Градски штаб за ванредне ситуације.
 - Обезбјеђује приправност повјереника заштите и 
спасавања и јединица цивилне заштите на свом подручју.
 - Врши припреме за евакуацију најугроженијих 
категорија становништва (старих, болесних, жена са дјецом 
и трудница) са свог подручја.
 - Врши припреме за прихват и смјештај евакуисаних 
лица на свом подручју.

 IV ПРЕДУЗИМАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

 Проглашавањем ванредне ситуације на дијелу 
или цјелокупном подручју Града Бијељина, Савјет мјесне 
заједнице учествује у спровођењу мјера и задатака заштите 
и спасавања људи и материјалних добара на свом подручју:
 - Непосредно сарађује и учествује у провођењу 
мобилизације људи и материјалних добара на свом подручју 
за потребе заштите и спасавања.
 - У сарадњи са Градским штабом за ванредне 
ситуације на предлог Савјета врши се ангажовање 
и упућивање припадника јединице (спасилаца) на 
најугроженије рејоне ради пружања помоћи угроженим 
лицима или њиховој евакуацији.
 - По наређеној евакуацији воде евиденцију о 
евакуисаним лицима из мјесне заједнице и иста упућују на 
мјеста прихвата.
 - Учествује у организацији прихвата и смјештаја 
евакуисаних лица са угрожених мјесних заједница у 
планиране објекте на територији своје мјесне заједнице.
 - Учествује у организацији и ангажовању 
становништва и материјалних добара у провођењу 
радних активности на објектима за одбрану од поплава те 
ангажовању у рашчишћавању локалних путних праваца од 
обилних сњежних падавина на подручју мјесне заједнице у 
зимском периоду.
 - Поред евакуације угрожених људи организује и 
евакуацију угрожене стоке.
 - Од Градског штаба за ванредне ситуације траже 
додатне снаге и средства у провођењу заштите и спашавања 
уколико су им ангажоване снаге недовољне.
 - Такође од Градског штаба траже достављање 
најнеопходнијих намирница (хране, воде и др. потребштина) 
уколико ванредно стање потраје, и врши расподјелу 
достављене помоћи.
 - Доставља Градском штабу за ванредне ситуације 
информације о стању на подручју мјесне заједнице.
 - По престанку опасности - укидању ванредне 
ситуације Савјет мјесне заједнице остварује пуну сарадњу са 
надлежнима у Градској управи Града Бијељина на провођењу 
санације односно отклањању посљедица од елементарних 
непогода и других несрећа.
 - Остварује сарадњу са градском Комисијом за 
процјену насталих штета од елементарних непогода.
 -  Организује разне облике хуманитарне помоћи на 
свом подручју као и расподјелу пристигле помоћи.

 V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 У провођењу напријед наведених мјера и задатака 
непосредну помоћ Савјетима мјесних заједница пружаће 
Одсјек за послове мјесних заједница Градске управе Града 
Бијељина. 

 Даном ступања на снагу овог Упутства престаје да 
важи Упутство за рад савјета мјесних заједница у провођењу 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 
поплава број 02-85-3/13 од 09.04.2013. године.

 Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-014-1-1154/15
Бијељина,       
Датум, 01.10.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.


