Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

14. април 2021. 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 заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“, број: 90/17 и 98/20), 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
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса
корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на
територији Града Бијељина и заштите и спасавања
становништва од 12.04.2021. до 19.04.2021.године
забрањују се:
лица,

1) сва јавна окупљања у групама већим од 30

2) сва приватна окупљања у групама већим
од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе
и други породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо
у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће, на отвореном и затвореном простору,
4) рад „wellness“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
6) рад скијалиштима и скијашким центрима,
7) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица
у истом простору (позоришта и биоскопи).
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или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,
објекти за смјештај и др.).
2)
приређивачима
игара
на
срећу
(кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и
др.)
3. Од 12.04.2021.године наставиће се одвијање
васпитно-образовног рада (настава), проширеног
програма, свих спортских и других активности
школске дјеце и омладине у просторијама основних
школа на подручју Града Бијељина, у складу са
Закључком Владе Републике Српске број: 04/1012-2-2184/20 од 17.08.2020.године и Планом
организовања рада основних и средњих школа
и ђачких домова у школској 2020/2021.године за
вријеме трајања пандемије вируса корона (SARSCoV-2) од 24.08.2020.године, док ће се настава у
средњим школама и високошколским установама
наставити организовати на даљину кориштењем
средстава електронске комуникације.
4. Обавезују се грађани да у затвореном
простору носе заштитну маску (покривена уста, нос
и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког
растојања од два метра, како у затвореном тако и на
отвореном простору, те да се придржавају упутства
ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“
за боравак у затвореном простору у зависности од
дјелатности која се обавља.
5. Изузетно од тачке 4. ове наредбе, обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са
сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску
и рекреативну активност у оквиру спортских
објеката.

2. Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године
ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до
22:00 часа:

6. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није
могуће одржавати физичко растојање од два
метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.

1) свим врстама угоститељских објеката за
исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално

7. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
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једно или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта ( главни
улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 4.ове
наредбе са посебном пажњом на ограничење броја
лица у објекту у зависности од површине укупног
простора објекта.
8. Обавезују се правна лица, предузетници
и физичка лица која у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе
њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
9. Од 12.04. до 19.04.2021.године у периоду од
22:00 до 06:00 часова забрањује се свим привредним
субјектима продаја алкохолних пића.
10. Од 12.04. до 19.04.2021.године у периоду
од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
11. Од 12.04. до 19.04.2021.године дозвољавају
се организоване рекреативне активности, тренажне
активности спортских организација и спортиста
у групама до 30 лица као и професионалне
такмичарске активности спортских организација и
спортиста, без присуства публике или других лица
која нису акредитована од стране организатора.
12. Од 12.04. до 19.04.2021.године у
аутобусима којима се обавља превоз лица у
међуградском друмском саобраћају број лица који се
превози не може бити већи од броја регистрованих
мјеста за сједење, док у аутобусима у којима се
обавља превоз лица у градском и приградском
друмском саобраћају попуњеност аутобуса не може
бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста за
стајање и мјеста за сједење).
13. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност дужни су да услове за обављање
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од
стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19
болести на радном мјесту.
14. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену
прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ
“Институт за јавно здравство Републике Српске“ са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине простора и уз обавезно
поштовање прописаног физичког растојања,
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2) на улазу у објекат поставити обавјештење
о укупном броју лица која могу боравити у односу
на његову површину.
15. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.
16. Градска управа и градске службе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни
су организовати свој рад са грађанима на сљедећи
начин:
1) на улазу у службене просторије
ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним
просторима од најмање два метра, уз благовремено
предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне
службе Градске управе уз обезбјеђење физичке
провидне баријере на радном мјесту која пружа
довољну заштиту запосленом и кориснику.
17. Градска управа и градске службе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни
су организовати рад од куће за раднике за послове
за које је то могуће.
18. Надзор у провођењу ове наредбе врше
Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење
комуналне полиције Градске управе Града Бијељина
уз координацију и сарадњу са Министарством
унутрашњих послова и Републичком управом за
инспекцијске послове.
19. О извршењу задатака из ове Наредбе,
органи из тачке 18. ове Наредбе свакодневно
ће извјештавати Команданта Градског штаба за
ванредне ситуације. Извјештај треба да садржи
назив физичког/правног лица које се контролише,
датум и вријеме извршене контроле, да ли је
затечена неправилност и која као и износ казне/
прекршајног налoга.
20. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене
Законом.
21. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје
да важи Наредба о обавезном спровођењу мјера
за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији града
Бијељина број: 02-014-1-723/21 од 08.04.2021.
22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-743/21
Бијељина,
Датум, 12.04.2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14),
у преговарачком поступку без објаве обавјештења
о набавци, предмет јавне набавке УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ
У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА
У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР
БР: 02-404-149/2020 ОД 13.10.2020. ГОДИНЕ,
објављеног на веб страници Града Бијељина дана
09.03.2021. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: ДД-17-у1/20
Најповољнији понуђач за јавну набавку
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА
ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА
ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ
УГОВОР 1 НА УГОВОР БР: 02-404-149/2020 ОД
13.10.2020. ГОДИНЕ, je ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
(представник групе понуђача) и ДОО „ Dis-Company“ Бијељина (члан групе понуђача) са понуђеном
цијеном у износу: 21.006,20 (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 09.03.2021. године, објавом на
веб страници Града Бијељина, покренут је
поступак набавке – ДД-17-у1/20: УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ
У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА
У БИЈЕЉИНИ, ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР
БР: 02-404-149/2020 ОД 13.10.2020. ГОДИНЕ. Основ
за вођење преговарачког поступка је прописан
чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач ДОО
‘’Радиша’’ Бијељина (представник групе понуђача)
и ДОО „ Dis-Company“ Бијељина (члан групе
понуђача), као једини учесник у поступку, дана
17.03.2021. године доставио је захтјев за учешће у
складу са позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-23/21 од 24.03.2021. године утврђено
је да је понуђач
ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
(представник групе понуђача) и ДОО „ Dis-Company“ Бијељина (члан групе понуђача) испунио
услове претквалификације прописане тендерском
документацијом.
Против ове одлуке дозвољена је жалба
која се може изјавити најкасније у року од 10
дана од дана пријемa исте. Жалба се изјављује
уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком. Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном
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понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 02-404-23/21
Бијељина,
Датум: 12.04.2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 79. става 1., а у вези са
чланом 79. става 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ
СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за пријем службеника у радни
однос на одређено вријеме, по конкурсу објављеном
у “Службеном гласнику Републике Српске”, број:
22/21 од 18.03.2021. године, Градоначелник Града
Бијељина именује:
1. Стојан Јововић, дипл. инг саобраћаја,
службеник са одговарајућим професионалним
искуством - предсједник
2. Mилорад Стјепановић, дипл. инжењер
пољопривреде, са листе стручњака коју утврђује
Скупштина – члан
3. Мирна Вукадин, дипл. економиста, са
листе стручњака коју утврђује Скупштина – члан
4. Јелена Алексић, дипл. правник, службеник
за управљање људским ресурсима – члан
5.
Гордана
Петровић,
дипломирани
економиста,
службеник
са
одговарајућим
професионалним искуством - члан
II
Комисија има задатак да изврши контролу
испуњавања услова кандидата по конкурсу и
да обави улазни интервију са кандидатима који
испуњавају услове конкурса, те да по окончаном
изборном конкурсу сачини листу за избор
кандидата.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”.
Број: 02-120-17/21
Бијељина,
Датум, 09.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 71. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“
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број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о расподјели средстава за
спорт и физичку културу
Члан 1.
У Правилнику о расподјели средстава за
спорт и физичку културу („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/18, 12/18, 5/19 и 3/20), члан 10.
мјења се и гласи:
Средства планирана буџетском позицијом
- „средства за спорт по Правилнику о расподјели“
распоређиваће се по раздјелима у проценту од
укупног износа наведене буџетске ставке а у складу
са чланом 6. овог Правилника и то на следећи
начин:
Раздио 1. Фудбал 58,72 % од укупног износа:
Раздио 2. Кошарка 13,78 %
Раздио 3. Одбојка 6,81 %
Раздио 4. Рукомет 5,48 %
Раздио 5. Борилачки спортови 7,75 %
Раздио 6. Остали спортови (такмичарски
клубови ) 3,01 %
Раздио 7. Инвалидни спорт 2,35 %
Раздио 8. Шах 1,12 %
Раздио 9. Секције ( турнирска такмичења)
0,45 %
Раздио 10. Спортови промотивног карактера
0,53 %
Одјељење за друштвене дјелатности даје
приједлог Савјету за спорт који врши расподјелу
средстава за сваки клуб у појединачном износу
у оквиру наведеног раздјела и процента који тај
раздио има. Проценти који се односе на појединачне
раздјеле могу се мјењати само у оквиру истог
раздјела. Одлуку о расподјели средства доноси
Градоначелник који може кориговати и измјенити
предложену расподјелу средстава добијену од
Савјета за спорт“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Бијељина“.
Број: 02-014-1-736/21
Бијељина,
Датум, 09.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe у
административном поступку “Увјерење о подацима
који се воде као службена евиденција”, број: 02/13-1-30/21 од 28. 01. 2021. године, на основу члана
11. Правилника о раду регистра административних
поступака општине Бијељина (“Службени гласник

14. април 2021.

општине Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног
Мишљења Техничког тијела, дана 08. априла 2021.
године, доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина под
називом “Увјерење о подацима који се воде као
службена евиденција” који је заведен у Регистру
административних поступака под шифром:
Б1_28, ради усклађивања са измјенама Закона
о административним таксама као и у погледу
доставе обавезне документације која се прилаже уз
захтјев те установљавања обрасца захтјева за овај
административни поступак.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Образац захтјева који се заводи под шифром
О 02/1 4.2.35 за овај административни поступак
биће доступан јавности путем шалтер-сале и
званичне интернет презентације Града.
III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-2/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe у
административном
поступку
“Категоризација
угоститељских објеката приватног смјештаја”, број:
02/1-3-1-29/21 од 28. 01. 2021. године, на основу члана
11. Правилника о раду регистра административних
поступака општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног
Мишљења Техничког тијела, дана 08. априла 2021.
године, доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

14. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина
под називом “Категоризација угоститељских
објеката” тако да убудуће овај поступак има
назив: “КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВАТНОГ СМЈЕШТАЈА” и који је
заведен у Регистру административних поступака
под шифром: Б1_27 као и ради усклађивања са
измјенама Закона о административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
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шифром: Б5_28.
II
На основу ове Одлуке извршиће се
унос административног поступка у Регистар
административних поступака Града Бијељина као
и у електронски регистар на званичној интернет
презентацији Града.
Образац захтјева за овај административни
поступак заведен под шифром О 02/5 4.2.24, биће
доступан јавности путем шалтер-сале и званичне
интернет презентације Града.
III
Захтјев са подацима о административном
поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини
њен саставни дио, а компетан спис је у прилогу.

Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.20
за овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.

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

III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Административно тијело

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-3/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Административне службе Града
Бијељина - Oдјељење за друштвене дјелатности,
за регистрацију административног поступка
“Додјела стамбене јединице социјалног становања
на коришћење”, број: 02/5-058-35-235/21 од 07. 09.
2020. године, на основу члана 11. Правилника о раду
регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 01/11), а након прибављеног Мишљења
Техничког тијела, дана 08. априла 2021. године,
доноси
О

ОДЛУКУ
РЕГИСТРАЦИЈИ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
РЕГИСТРУЈЕ
СЕ
административни
поступак Града Бијељина под називом: “ДОДЈЕЛА
СТАМБЕНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ” и биће заведен
у Регистар административних поступака под

Број:02-057-4/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева
Градске управе Града
Бијељина - Oдјељење за привреду, за брисање
административног поступка “Допуна регистрације
предузетника уписом дјелатности превоза лица
и/или ствари за влстите потребе”, број: 02/1-3-128/21 од 28. 01. 2021. године, на основу члана 12.
Правилника о раду регистра административних
поступака
општине
Бијељина
(“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 01/11) а након
прибављеног Мишљења Техничког тијела, дана 08.
априла 2021. године, доноси
О

ОДЛУКУ
БРИСАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
БРИШЕ СЕ административни поступак
Града
Бијељина
под
називом:
“ДОПУНА
РЕГИСТРАЦИЈЕ
ПРЕДУЗЕТНИКА
УПИСОМ
ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ЛИЦА И/ИЛИ СТВАРИ
ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ” који је заведен у Регистру
административних поступака под шифром: Б1_21,
из разлога непостојања потребе за овим поступком
с обзиром да се захтјев странке може реализовати
кроз други постојећи административни поступак.
На

основу

II
ове Одлуке

извршиће

се
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Службени гласник Града Бијељина

брисање административног поступка у Регистру
административних поступака Града Бијељина као
и у електронском регистру на званичној интернет
презентацији Града.
III
Образац са подацима и разлозима брисања
административног поступка из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а компетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-4/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe
у
административном поступку “Одобравање
припремних радњи за обављање предузетничке
дјелатности”, број: 02/1-3-1-27/21 од 28. 01. 2021.
године, на основу члана 11. Правилника о раду
регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 01/11), након прибављеног Мишљења
Техничког тијела, дана 08. априла 2021. године,
доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина
под називом “Oдобравање припремних радњи
за обављање предузетничке дјелатности” који је
заведен у Регистру административних поступака
под шифром: Б1_35, ради усклађивања са измјенама
Закона о занатско-предузетничкој дјелатности и
Закона о административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.33
за овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.
III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке

14. април 2021.

је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-5/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Административне службе Града
Бијељина - Oдјељење за привреду, за регистрацију
административног поступка “Ослобађање од
плаћања комуналне таксе за истицање пословног
имена”, број: 02/1-3-1-39/21 од 01. 02. 2021. године,
на основу члана 11. Правилника о раду регистра
административних поступака општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/11), а након прибављеног Мишљења Техничког
тијела, дана 08. априла 2021. године, доноси
О

ОДЛУКУ
РЕГИСТРАЦИЈИ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
РЕГИСТРУЈЕ СЕ административни поступак
Града Бијељина под називом: “ОСЛОБАЂАЊЕ ОД
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ
ПОСЛОВНОГ ИМЕНА” и биће заведен у Регистар
административних поступака под шифром: Б1_39.
II
На основу ове Одлуке извршиће се
унос административног поступка у Регистар
административних поступака Града Бијељина као
и у електронски регистар на званичној интернет
презентацији Града.
Образац захтјева за овај административни
поступак заведен под шифром О 02/1 4.2.34, биће
доступан јавности путем шалтер-сале и званичне
интернет презентације Града.
III
Захтјев са подацима о административном
поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини
њен саставни дио, а компетан спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-6/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

14. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe
у
административном поступку “Регистрација,
промјена података и престанак обављања
предузетничке дјелатности”, број: 02/1-3-1-35/21 од
28. 01. 2021. године, на основу члана 11. Правилника
о раду регистра административних поступака
општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног
Мишљења Техничког тијела, дана 08. априла 2021.
године, доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина
под називом “Регистрација, промјена података и
престанак обављања предузетничке дјелатности”
који је заведен у Регистру административних
поступака под шифром: Б1_38, ради усклађивања
са измјенама Закона о занатско-предузетничкој
дјелатности и Закона о административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података
административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.32
за овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.
III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-7/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe у
административном поступку “Стицање статуса
старог заната, умјетничког заната, односно домаће
радиности”, број: 02/1-3-1-34/21 од 28. 01. 2021.
године, на основу члана 11. Правилника о раду
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регистра административних поступака општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 01/11), након прибављеног Мишљења
Техничког тијела, дана 08. априла 2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
О
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина
под називом “Стицање статуса старог заната,
умјетничког заната, односно домаће радиности”
који је заведен у Регистру административних
поступака под шифром: Б1_36, ради усклађивања
са измјенама Закона о административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.30 за
овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.
III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-8/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe
у административном поступку “Сагласност за
продужење радног времена угоститељског објекта”,
број: 02/1-3-1-33/21 од 28. 01. 2021. године, на
основу члана 11. Правилника о раду регистра
административних поступака општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/11), након прибављеног Мишљења Техничког
тијела, дана 08. априла 2021. године, доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Града Бијељина

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина под
називом “Сагласност за продужење радног времена
угоститељског објекта” који је заведен у Регистру
административних поступака под шифром:
Б1_34, ради усклађивања са измјенама Закона о
административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података
административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.27
за овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.
III
Образац са подацима о измјенама у
административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-9/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева
Градске управе Града
Бијељина - Oдјељење за привреду, за брисање
административног поступка “Овјера угоститељских
књига и овјера књига жалби за путничке агенције”,
број: 02/1-3-1-32/21 од 28. 01. 2021. године, на
основу члана 12. Правилника о раду регистра
административних поступака општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број:
01/11) а након прибављеног Мишљења Техничког
тијела, дана 08. априла 2021. године, доноси
О

ОДЛУКУ
БРИСАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
БРИШЕ СЕ административни поступак
Града
Бијељина
под
називом:
“ОВЈЕРА
УГОСТИТЕЉСКИХ КЊИГА И ОВЈЕРА КЊИГА
ЖАЛБИ ЗА ПУТНИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ” који је
заведен у Регистру административних поступака
под шифром: Б1_30, из разлога престанка постојања
законског основа за овај поступак.

14. април 2021.

II
На основу ове Одлуке извршиће се
брисање административног поступка у Регистру
административних поступака Града Бијељина као
и у електронском регистру на званичној интернет
презентацији Града.
III
Образац са подацима и разлозима брисања
административног поступка из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а компетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-10/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

Административно тијело, у поступку
разматрања захтјева Градске управе Града
Бијељина - Одјељење за привреду, за измјенe у
административном поступку “Увјерење о обављању
занатско-предузетничке дјелатности”, број: 02/1-31-31/21 од 28. 01. 2021. године, на основу члана 11.
Правилника о раду регистра административних
поступака општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног
Мишљења Техничког тијела, дана 08. априла 2021.
године, доноси
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
ОДОБРАВАЈУ
СЕ
ИЗМЈЕНЕ
у
административном поступку Града Бијељина
под називом “Увјерење о обављању занатскопредузетничке дјелатности” који је
заведен
у Регистру административних поступака под
шифром: Б1_29, ради усклађивања са измјенама
Закона о административним таксама.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
измјена података административног поступка
у Регистру административних поступака Града
Бијељина као и у електронском регистру на
званичној интернет презентацији Града.
Измијењени образац захтјева О 02/1 4.2.22
за овај административни поступак биће доступан
јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.
Образац

са

III
подацима

о

измјенама

у

14. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

административном поступку из тачке I ове Одлуке
је у прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан
спис је у прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-057-11/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 08. април 2021. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

14. април 2021.

14. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА

1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ДД-17-У1/20

3

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

3

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

3

АКТА
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ТИЈЕЛА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ГРАДУ БИЈЕЉИНА (“Стицање статуса старог
заната, умјетничког заната, односно домаће
7
радиности”)
9.

РАДНОГ

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ
У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (“Увјерење о подацима који
се воде као службена евиденција”)

4

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА (“Категоризација угоститељских
објеката”)

4

ОДЛУКА
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ГРАДА
БИЈЕЉИНА („Додјела
стамбене јединице
социјалног становања на коришћење“)

5

ОДЛУКА О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА („Допуна
регистрације предузетника уписом дјелатности
превоза лица и/или ствари за властите потребе“)

5

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА („Oдобравање припремних радњи
за обављање предузетничке дјелатности”)

6

ОДЛУКА
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
(„Ослобађање
од
плаћања
комуналне таксе за истицање пословног имена“)

6

7.
ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ
У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (“Регистрација, промјена
података и престанак обављања предузетничке
дјелатности”)

7

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ

У
У

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ
У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (“Сагласност за продужење
7
радног времена угоститељског објекта”)

10. ОДЛУКА О БРИСАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА („Овјера
угоститељских књига и овјера књига жалби за
9
путничке агенције“)
11. ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
У
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОСТУПКУ
У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА (“Увјерење о обављању
9
занатско-предузетничке дјелатности”)
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Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

