Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

05. мај 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 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
НАРЕДБУ
о измјени 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, 02-014-1-909/20 од 29.04.2020. године и
02-014-1-922/20 од 30.04.2020. године у тачки 2. подтачка 3.
мијења се и гласи:
‘’од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 05.05.
до 11.05.2020. године тржница на велико, са изузетком
Кванташке пијаце која може радити од 05:30 до 13:30 часова
у периоду од 05.05. до 11.05.2020. године, и од 07:00 до 15:00
часова у периоду од 05.05. до 11.05.2020. године тржница на
мало (пијаце), са изузетком Зелене пијаце која у периоду од
05.05. до 11.05.2020. године може радити радним данима у
периоду од 07:00 до 16:30 часова, а викендом у периоду од
07:00 до 14:00 часова,’’.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-938/20
Бијељина,
Датум, 05. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
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роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељин’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке КГН-06/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.03.2020. године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр.20/20 од 03.04.2020. године, а која се односи на
набавку услуга: ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ,
КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ
ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . ДОО „Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО „Балкан Кабловска Телевизија“
Нови Сад није достављена у складу са тендерском
документацијом. Тачком 8.1.4. тражено је да све стране
или листови понуде морају бити нумерисане на начин да
је видљив редни број странице или листа што понуђач није
урадио како је прописано тендерском документацијом.
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-75/20 од
29.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
V
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 понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-75/20
Бијељина,
Датум: 04. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
27.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
За ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили
следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко.
II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне
набавке број: 02-404-232/19-Лот 1 од 05.02.2020. године
уложена је жалба понуђача ДОО ‘’Galax-Niskogradnja’’ Брчко
која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног
лица. По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број:
ЈН2-02-07-1-434-7/20 од 16.04.2020. године, Одлука о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-232/19Лот 1 од 05.02.2020. године се поништава те се предмет
враћа на поновни поступак.
Kомисија је у поновном поступку оцјене понуда
приступила разматрању приспјелих понуда и установила да
понуда понуђача ДОО „Бијељина пут“ Бијељина не испуњава
услове предвиђене тендерском документацијом јер тачком
9.8.1. наведено је да: „Понуђачи требају само овјерити и
потписати нацрт Уговора без попуњавања осталих дијелова

05. мај 2020.

Уговора“, док је понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
попунио дио који се односи на цијену. У складу са чланом
68. став 1) тачка i, ЗНЈ БиХ којим је прописано „Понуде
које нису у складу са прописаним условима из тендерске
документације, одбацују се као неприхватљиве“.
Понуда понуђача ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко
испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном
цијеном у износу од : ..................... 189.670,83 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда (2) број: 02404-232/19 од 28.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке
о избору најповољнијег понуђача.
IV
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 понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-232/2019-Лот 1
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
27.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ

05. мај 2020.

Службени гласник Града Бијељина

ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
За ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили
следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко.
II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне
набавке број: 02-404-232/19-Лот 2 од 05.02.2020. године
уложена је жалба понуђача ДОО ‘’Galax-Niskogradnja’’ Брчко
која је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног
лица. По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број:
ЈН2-02-07-1-434-7/20 од 16.04.2020. године, Одлука о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-232/19Лот 2 од 05.02.2020. године се поништава те се предмет
враћа на поновни поступак.
Kомисија је у поновном поступку оцјене понуда
приступила разматрању приспјелих понуда и установила да
понуда понуђача ДОО „Бијељина пут“ Бијељина не испуњава
услове предвиђене тендерском документацијом јер тачком
9.8.1. наведено је да: „Понуђачи требају само овјерити и
потписати нацрт Уговора без попуњавања осталих дијелова
Уговора“, док је понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
попунио дио који се односи на цијену. У складу са чланом
68. став 1) тачка i, ЗНЈ БиХ којим је прописано „Понуде
које нису у складу са прописаним условима из тендерске
документације, одбацују се као неприхватљиве“.
Понуда понуђача ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко
испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном
цијеном у износу од : ...................... 176.893,19 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда (2) број: 02404-232/19 од 28.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке
о избору најповољнијег понуђача.
IV
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.
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који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-232/2019-Лот 2
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 48. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана
71. став 1. тачка 8. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник Града
Бијељина, дана 30. априла 2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр.
4/18, 24/18, 10/19 и 20/20), у члану 74. у одјељку VI-4
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у пододјељку А)
ОДСЈЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ код радног мјеста 6.
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у погледу услова ријечи: „ВССзавршен факултет или први циклус студија са најмање 240
ЕЦТС бодова, факултет заштите на раду и животне средине,“
се замјењују са ријечима: „ВСС - завршен факултет или
први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, факултет
природно-математичких наука или техничко-технолошких
наука“, а у погледу броја извршилаца ријечи „1 извршилац“
замјењују се ријечима „2 извршиоца“.
У пододјељку Б) ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ, назив радног мјеста
„5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПУТЕВЕ“
мијења се и гласи: „5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА“.
Члан 2.
У члану 74. у Одјељку VI-14 ОДСЈЕК ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ радно мјесто 4.
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИНТЕРНИХ ПРИХОДА И ЕЛЕКТРОНСКЕ
ЈАВНЕ УСЛУГЕ мијења се и гласи:
„4. АДМИНИСТРАТОР ЗА Е-УПРАВУ

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,

Број 25 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

Опис послова: - имплемемнтација и развој нових
електронских услуга,
- подршка у кориштењу и администрација
информационог система за интерне приходе,
- подршка у кориштењу и администрација
географског информационог система,
- усклађивање и договарање активности с екстерним
фирмама ангажованим на унапређењу и одржавању ГИС-а,
- припрема података за импорт у базу ГИС-а,
- подршка у припреми техничких услова за
заштићени приступ ГИС-у путем интернета,
- oбука службеника за кориштење ГИС-а,
- стални надзор информационог система
за евиденцију тока предмета и интерних прихода и
електронских јавних услуга са становиштва примјене
Закона о безбједности података и Закона о заштити личних
података,
- евиденција и рјешавање службених захтјева
запослених за исправку грешака у бази података
информационог система за евиденцију тока предмета и
интерних прихода,
- подршка у коришћењу и администрација
информационог система за радно вријеме,
- подршка у коришћењу и администрација
информационог система за евиденцију војних обвезника,
- унапређење и одржавање портала Регистар
административних поступака,
- стручна подршка у кориштењу система базираних
на web технологијама,
- сарађује са Одсјеком за буџет везано за унапређење
пословног процеса наплате интерних прихода,
- креирање извјештаја о наплати интерних прихода
и имплементација контролних процедура,
- контрола и увоз рачуновоствених трансакција
уплата на жиро рачун по основу наплате интерних прихода,
- учествује у изради пројектне документације за
набавку нових система за пружање електронских услуга,
- администратор база података,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека
Сложеност: - рутински послови са великим бројем
међусобно повезаних задатака у којима се примјењују
једноставно и прецизно утврђене методе рада и поступци
Самосталност у раду: - самосталност у раду
ограничена је сталним надзором и помоћу непосредног
руководица у рјешавању стручних питања
Одговорност: - одговоран је
за ефикасно
функционисање и стално унапређење информационог
система за евиденцију тока предмета и интерних прихода,
- одговоран је
за ефикасно функционисање
географског информационог система,
- одговоран је за квалитетно и благовремено
извршење послова и радних задатака у складу са описом
послова,
- одговоран је за заштиту података у складу са
Законом о заштити личних података,
- одговоран је за правилну контролу и примјену
закона и других прописа који регулишу ову област, као и
за тачност пружених података, одговоран је за исправност
и одржавање средстава рада које користи, за свој рад је
одговоран шефу Одсјека
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Пословна комуникација: - контакти унутар
Одсјека и са осталим унутрашњим организационим
јединицама у складу са описом посла
Врста послова: информатички,
информационо
административно - технички

стручно-оперативни,
аналитички
и

Статус: - намјештеник
Услови: - виша стручна спрема или први циклус
студија који се вреднује са најмање 180 ЕЦТС бодова,
- доказ о познавању рада на рачунару
- безбједносна провјера од стране Агенције за
безбједност.
Број извршилаца: - 1 извршилац“.
Радно мјесто 5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК ЗА СИСТЕМСКУ ПОДРШКУ мијења се и
гласи:
„5. АДМИНИСТРАТОР ЗА СИСТЕМСКУ ПОДРШКУ
Опис послова: - надзор рада и анализа стања
рачунарске опреме инфраструктуре,
- усклађивање и договарање активности с екстерним
фирмама ангажованим на одржавању,
- администрација система централног сервера
и редовна контрола исправности рада (windows server i
vmware),
- вршење надзора над квалитетом испоручених
услуга,
- израда и анализа понуђених уговора о јавној
набавци рачунарске опреме и одржавања,
- провођење и организирање обуке запосленика за
рад на рачунарима,
- израда плана јавне набавке рачунарске опреме и
системског софтвера,
- управљање лиценцама системског софтвера и
давање приједлога за јавну набавку лиценци,
- у сарадњи с Одсјеком за јавну набавку, израда
документације за јавну набавку рачунарске опреме,
- послови имплементације стандарда и квалитета
информационих система из подручја системске подршке,
те израда анализа, програма и планова везано за системску
подршку,
- администрација и редовна контрола антивирусне
заштите на централним серверима и свим радним
станицама,
- ради на администрацији система за управљање
документацијом СУК, стандард ИСО 9001:2008,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека
Сложеност: - прецизно одређени у којима се
примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике
Самосталност у раду: - самосталност у раду је
ограничена повремени надзором и помоћи непосредног у
рјешавању сложених стручних питања
Одговорност: - одговоран је за квалитетно и
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благовремено извршење послова и радних задатака,
- одговоран је за правилну контролу и примјену
закона и других прописа који регулишу ову област, као и за
тачност пружених података,
- одговоран је за безбједност и заштиту података у
складу са Законом о безбједности података,
- одговоран је за исправност, тачну евиденцију,
набавку и одржавање рачунарске опреме,
- одговоран је за успостављање и ажурирање
антивирусне заштите у Градској управи,
- одговоран је за исправност и одржавање средстава
рада,
- за свој рад је одговоран шефу Одсјека
Пословна комуникација: - контакти унутар и
изван органа Града којима је потребно да се дјелотворно
пренесу информације које служе остваривању циљева рада
Врста
послова:
стручно-оперативни,
информатички, информационо-документациони,
Статус: - намјештеник
Услови: - ВСС - завршен факултет или први циклус
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, електротехнички,
технички или факултет организационих наука, смјер
информатика, аутоматика, рачунарство, информационе
технологије или одсјек за информационе системе и
технологије,
- једна година радног искуства траженом степену
образовања,
Број извршилаца: - 1 извршилац“
Радно мјесто 6. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ
САРАДНИК ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ мијења се и гласи:
„6. АДМИНИСТРАТОР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Опис послова: - надзор рада и анализа стања
мрежне инфраструктуре,
- усклађивање и договарање активности с екстерним
фирмама ангажованим на одржавању,
- израда и анализа понуђених уговора о јавној
набавци мрежне опреме и одржавања,
- израда плана јавне набавке мрежне опреме,
- инсталација мрежне опреме,
- конфигурисање и одржавање мрежне опреме
- инсталација и одржавање ‘syslog’ сервера,
архивирање и анализа логова,
- инсталација ‘snmp’ сервера, одржавање мрежног
аналајзера и надгледање протока саобраћаја,
- инсталација и конфигурисање ААА сервера и
креирање сигуроносних политика за пристум мрежним
уређајима,
- креирање листе корисника за приступ уређајима и
другим мрежама,
конфигурација
и
одржавање
мрежне
инфраструктуре на ‘’ disaster’’ локацији,
- администрација и контрола телекомуникационих
веза према другим институцијама,
- инсталација сигуроносне мрежне опреме
(firewall-i)
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- креиранје и управљање VLAN-овима,
- администрација бежичне рачунарске мреже према
мјесним канцеларијама,
- администрација бежичног приступа интернету,
- у сарадњи с Одсјеком за јавну набавку, израда
документације за јавну набавку рачунарске мреже,
- послови имплементације стандарда и квалитета
информационих система из подручја рачунарских мрежа
и комуникационих система, те израда анализа, програма
и планова везано за рачунарску мрежу и комуникационе
системе,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека
Сложеност: - прецизно одређени у којима се
примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике
Самосталност у раду: - самосталност у раду је
ограничена повремени надзором и помоћи непосредног у
рјешавању сложених стручних питања
Одговорност: - одговоран је за квалитетно и
благовремено извршење послова и радних задатака,
- одговоран је за правилну контролу и примјену
закона и других прописа који регулишу ову област, као и за
тачност пружених података,
- одговоран је за безбједност и заштиту података у
складу са Законом о безбједности података,
- одговоран је за исправност, тачну евиденцију,
набавку и одржавање рачунарске мреже,
- одговоран је за исправност и одржавање средстава
рада,
- за свој рад је одговоран шефу Одсјека
Пословна комуникација: - контакти унутар и
изван органа Града којима је потребно да се дјелотворно
пренесу информације које служе остваривању циљева рада
Врста
послова:
стручно-оперативни,
информатички, информационо-документациони,
Статус: - намјештеник
Услови: - ВСС - завршен факултет или први циклус
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, електротехнички,
технички или факултет организационих наука, смјер
информатика,
аутоматика,
рачунарство,
рачунари,
информационе технологије или одсјек за информационе
системе и технологије,
- једна година радног искуства траженом степену
образовања,
Број извршилаца: - 1 извршилац“
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-020-3/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 168. став 1. и 2. Пословника
Скупштине Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 11/17) утврђено је да су начињене техничке
грешке у Наредби о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских и других објеката и служби на
територији Града Бијељина, а која је објављена у ‘’Службеном
гласнику Града Бијељина’’, број: 22/20 од 28.04.2020. године,
па се даје
ИСПРАВКА
Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских и других објеката и служби на територији Града
Бијељина
У преамбули Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских и других објеката и
служби на територији Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 22/20) број ‘’67.’’ замјењује се бројем
‘’71.’’, број ‘’82.’’ замјењује се бројем ‘’90.’’, ријечи ‘’Бања
Лука’’ замјењују се ријечју ‘’Бијељина’’, а послије броја ‘’18.’’
додају се ријечи ‘’Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина’’.
Број: 01-013-1-146/20
Бијељина,
Датум, 05. мај 2020. год.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Миодраг Бешлић, с.р.

На основу члана 168. став 1. и 2. Пословника
Скупштине Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 11/17) утврђено је да су начињене техничке
грешке у Наредби о измјени и допуни Наредбе о регулисању
рада трговинских, угоститељских, занатских и других
објеката и служби на територији Града Бијељина, а која је
објављена у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’, број:
23/20 од 29.04.2020. године, па се даје
ИСПРАВКА
Наредбe о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада
трговинских, угоститељских, занатских и других објеката
и служби на територији Града Бијељина
У преамбули Наредбe о измјени и допуни Наредбе
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских
и других објеката и служби на територији Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 23/20) број
‘’67.’’ замјењује се бројем ‘’71.’’, број ‘’82.’’ замјењује се бројем
‘’90.’’, ријечи ‘’Бања Лука’’ замјењују се ријечју ‘’Бијељина’’, а
послије броја ‘’18.’’ додају се ријечи ‘’Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спашавања у Граду Бијељина’’.
Број: 01-013-1-147/20
Бијељина,
Датум, 05. мај 2020. год.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Миодраг Бешлић, с.р.

05. мај 2020.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

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

1
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