Службени гласник
Града Бијељина
Година LVI

03. новембар 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 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
НАРЕДБА
о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији града Бијељина
1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији града Бијељина број:
02-014-1-2167/20 од 21.10.2020.године, тачка 2. мијења се и
гласи:
„2. До 01.11.2020. године ограничава се радно
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 22:00 часа, уз забрану извођења музике уживо у
наведеним објектима“.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2209/20
Бијељина,
Датум, 26. октобар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
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НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године,
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године,
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године,
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године,
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године,
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године,
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године,
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године и
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године и 02-014-1-2168/20 од
21.10.2020. године у тачки 3. послије става 68. додаје се став
69. који гласи:
„Налаже се а.д. „Водовод и канализација“ Бијељина
да поново уради дезинфекцију улаза у ЗЕВ-ове.“
2.
У тачки 3. послије става 69. додаје се став
70. који гласи:
„Налаже се дезинфекција просторија Градске
управе и предлаже се градским институцијама, установама
и предузећима да изврше дезинфекцију својих просторија.“
3. У тачки 3. послије става 70. додаје се став 71. који
гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина
исплате Дому здравља Бијељина новчана средства у износу
од 50.000,00 КМ ради ангажовања недостајућег броја
здраствених радника“.

Број 51 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2315/20
Бијељина,
Датум, 30. октобар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
НАРЕДБА
о измјени Наредбе о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији града Бијељина
1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији града Бијељина број: 02014-1-2167/20 од 21.10.2020.године и 02-014-1-2209/20 од
26.10.2020.године, тачкe 2. и 3. мијењају се и гласе:
„2. До 16.11.2020. године ограничава се радно
вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
- свим врстама угоститељских објеката за исхрану
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. До 16.11.2020.године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.“
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

03. новембар 2020.

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), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године,
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године,
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године,
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године,
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године,
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године,
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године,
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године,
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од
21.10.2020. године и 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године у
тачки 3. послије става 71. додаје се став 72. који гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате
новчана средства Болници „Свети врачеви“ Бијељина у
укупном износу од 200.000,00 КМ, Дому здравља Бијељина
у укупном износу од 100.000,00 КМ и Јавној установи Бања
„Дворови“ Дворови у укупном износу од 100.000,00 КМ.“
2. У тачки 3. послије става 72. додаје се став 73. који

Број: 02-014-1-2341/20
Бијељина,
Датум, 03. новембар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

гласи:
„Налаже се Јавној установи Бања „Дворови“
Дворови и Болници „Свети врачеви“ Бијељина да просторије
Јавне установе Бање „Дворови“ Дворови претворе у ковид
болницу.“
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2342/20
Бијељина,
Датум, 03. новембар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

03. новембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е

1. Бојан Башић , градски ветеринарски инспектор
службена легитимација и значка број 031

ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 500,00 КМ на име помоћи Тукић Милораду
из Бијељине за санацију штете настале услед пожара на
породичном стамбеном објекту.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску
ставку на ПЈ Кабинет Градоначелника буџетска ставка 416
100 „Текуће помоћи-ванредне помоћи“
Наведена средства уплатиће се на текући рачун
Тукић Милорада.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.

III
Набавку, издавање службених легитамиција и
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове као
и вођење евиденције о истом спровешће Начелник Одјељења
за инспекцијске послове у сарадњи са Одсјеком заједничких
послова.

Број: 02-014-1- 2162 /20
Б и ј е љ и н а,
Датум: 22.октобар 2020. год.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16; 36/19) и члана 18. и члана 23. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. 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

Број: 02-014-1-2169/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 22. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-17-У1/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-17-У1/19

I
јавној набавци услуга

под

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 09/17 ),
а у складу са чланом 4. Уредбе о садржају, облику и изгледу
службене легитимације и значке инспектора Републичке
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 125/10), Градоначелник Града Бијељина, дана 22.
октобра 2020. године, д о н о с и

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:

О Д Л У К У
О НАБАВЦИ
И
ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ
ИНСПЕКТОРА У
ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.418,30 КМ (без ПДВ-а)
односно 3.999,41 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке: “Расходи за
стручне услуге“ економски код 412700; потрошачка јединица
0005170.

I
У складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу
службене легитимације и значке инспектора Републичке
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 125/10), одређује се набавка службених легитамација и
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове, те
се исте додјељују:

УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2020.
ГОДИНЕ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР:02-404229/19 ОД 23.03.2020.ГОДИНЕ

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 23.ЗЈН
V
Рок за реализацију предметних услуга je од дана
потписивања уговора до 31.12.2020. године
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VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-189/20
Бијељина,
Датум: 23. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-09 (3Лот-а)/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП09 (3Лот-а)/20
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА
ШТАМПАНИХ
ОБРАЗАЦА,
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2021. И 2022.
ГОДИНЕ
ЛОТ
2:
НАБАВКА
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ
2021. И 2022. ГОДИНЕ
ЛОТ 3: НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 117.518,80 КМ (без ПДВ-а)
односно 137.497,00 КМ (са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено
је 38.461,54 КМ (без ПДВ-а) односно 45.000,00КМ (са ПДВом) за ЛОТ 2 предвиђено је 64.957,26 КМ (без ПДВ-а)
односно 76.000,00КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 3 предвиђено
је14.100,00 КМ (без ПДВ-а) односно 16.497,00КМ (са ПДВом). За ЛОТ 1: са буџетске ставке„Набавка материјала“
(економски код: 412300, потрошачка јединица 0005240)
биће обезбијеђена средства у износу од 16.239,32 КМ
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(без ПДВ-а) односно 19.000,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу од 16.239,32 КМ (без
ПДВ-а) односно 19.000,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022.
годину и са буџетске ставке„Остали непоменути расходи“(
економски код: 412900, потрошачка јединица 0005240) биће
обезбијеђена средства у износу од 2.991,45 КМ (без ПДВ-а)
односно 3.500,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину
и средства у износу од 2.991,45 КМ (без ПДВ-а) односно
3.500,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину.За ЛОТ
2: са буџетске ставке„Набавка материјала“(економски код:
412300, потрошачка јединица 0005240) биће обезбијеђена
средства у износу од 29.059,83 КМ (без ПДВ-а) односно
34.000,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и
средства у износу од 29.059,83 КМ (без ПДВ-а) односно
34.000,00КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину и са
буџетске ставке„Издаци за залихе материјала, робе, ситног
инвентара“ (економски код: 516100, потрошачка јединица
0005240) биће обезбијеђена средства у износу од 3.418,80 КМ
(без ПДВ-а) односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за
2021. годину и средства у износу од 3.418,80 КМ (без ПДВ-а)
односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину.
За ЛОТ 3 средства ће у укупном износу бити обезбијеђена
са буџетске ставке „Набавка материјала“ (економски код:
412300, потрошачка јединица 0005240), и то средства у
износу од 7.050,00 КМ (без ПДВ-а) односно8.248,50 КМ (са
ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у износу од
7.050,00 КМ (без ПДВ-а) односно 8.248,50КМ (са ПДВ-ом)
из буџета за 2022. годину
IV
Набавка ће се спровести путем
Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума за све Лотове уз провођење Е - аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке за
све Лот-ове је од дана потписивања Оквирног споразума, а
најраније од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-190/20
Бијељина,
Датум: 23. октобар 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
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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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-15/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 07.08.2020. године, и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр. 50/20 од 14.08.2020. године, а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ КРАВА
ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ
И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ, Одлуком
о избору
најповољнијег понуђача број:02-404-152/20 од 21.09.2020.
године изабран је као најповољнији понуђач ДОО „Процесна
опрема инжењеринг“ Трн, Лакташи са понуђеном цијеном у
износу од 46.700,00 КМ (без ПДВ-а).
II
Дописом
–Обавјештење
број:
02/12-468/20
од 27.10.2020. године изабрани понуђач је одустао од
потписивања Уговора. На основу свега наведеног а у
складу са Чланом 72. Став 3. Тачка ц) ЗЈН уговорни орган
ће додјелити уговор понуђачу чија је понуда одмах на ранг
листи након понуде најуспјешнијег понуђача:
ДОО „ИТЦ Зеница“ Зеница, са понуђеном
цијеном у износу од: 47.008,55 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404152/20 од 26.10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-152/20 од 21.09.2020.
године.
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
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-152/20
Бијељина,
Датум: 28. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-07/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 30.09.2020. године и у Сл. Гласнику БиХ
бр. 61/20 од 02.10.2020. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА У МЗ „НОВИ“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО ’’ПГП Градитељ“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од : 21.280,68 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-179/20 од
22.10.2020. 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:02-404-179/20
Бијељина,
Датум: 26. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 19. став 3. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 71.
став 1. тачка 13. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина донио је :
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о допуни
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Бијељина број:
1737/20 од 22.9.2020. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина број: 02/5-541-36/20 од 5.10.2020. године налазе се у прилогу овог Рјешења и
чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

03. новембар 2020.

На основу члана 35. Статута ЈУ Дјечији вртић „Чика
Јова Змај“ Бијељина, Управни одбор је на сједници одржаној
22.09.2020. године донио
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Члан 1.
У члану 22. став 1. Правилника о унутрашњој
оррганизацији и систематизацији радних мјеста број:
354/20 од 24.02.2020. године, у табеларном прегледу
систематизације радних мјеста, иза броја 2. додаје се :
“ - „Стручни сарадник – Психолог ,
- Стручна спрема : ВСС - психолог
- Посебни услови :
познавање рада на рачунару

положен стручни испит,

- Радно искуство – 1 ( једна ) година
- Број извршилаца – 1 ( један).“

Број: 02-014-1-1998/20
Бијељина,
Датум, 6.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Досадашњи број 3. у табеларном прегледу радних
мјеста, постаје број 4.
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Члан 2.
У прилогу 1. у оквиру Описа послова и радних
задатака по извршиоцима , иза броја 2. додаје се број 3. са
сљедећим описом послова и радних тадатака :

квалитетном васпитно – образовном раду у предшколској
установи.
Послови стручног
обухватају сљедеће.

сарадника

-

психолога,

„3. СТРУЧНИ САРАДНИК – ПСИХОЛОГ
Психолог Вртића је стручни сарадник који у вршењу
своје професионалне дјелатности поштује принципе
хуманистичког и холистичког приступа кроз примјену
адекватно стечених знања и вјештина из фундаменталних
и примијењених области психологије, а примарно из
предшколске, развојне и социјалне психологије. Психолг
пружа психолошку подршку дјеци, родитељима и
васпитачима и, у сарадњи са директором, педагогом,
васпитачима- координаторима и васпитачима, доприноси

1. Тимско планирање подршке развоју и учењу
дјеце, укључујући све видове превенције,
- Тимско планирање васпитно-образовног рада,
са нагласком на превентиво дјеловање, у погледу учења и
понашања дјеце;
- Тимски рад а креирању позитиве климе у
васпитној групи;
- Подршка васпитачима у плаирању активости
које доприносе развијању саморегулације, појма о себи,
емпатије, адекватом емоционалном реаговању и других
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социо - емоционалних вјештина.
2. Планирање, праћење и евалуација васпитнообразовне праксе
- Учешће у изради дијелова Годишњег програма
рада и дијелова Извјештаја о раду;
- Рад на изради властитог годишњег и оперативног
програма рада;
- Рад на унапређењу васпитно-образовног рада на
ивоу васпитих група и установе у цјелини;
- Континуирано пружа помоћ васпитнообразовним радницима у развијању програма и планирању
васпитно-образовног рада, а посебно у процјени развојног
нивоа васпитне групе и специфичностима средине.
- пружање подршке васпитачима у вођењу
педагошке документације (Активности идивидуализације у
Радним књигама, Књига за праћење учења и развоја дјетета),
- Континуирано праћење остварености исхода
учења;
- Аналитичко-истраживачки рад: учествовање у
истраживањима у оквиру предшколске установе; тимски
рад на биљежењу примјера добре праксе и њихово
представљање на стручним скуповима и семинарима;
- Учешће у евалуацији на нивоу тима и на нивоу
организационе јединице;
- Евалуација на нивоу установе, два пута годишње
(извјештај о реализованим активностима);
3. Тимски рад и рад у стручним органима
- Учешће у раду Стручног вијећа, Стручних актива
и стручних тимова;
- Тимски рад на пословима који се тичу организације
живота и рада у вртићу, у сарадњи са педагогом, васпитачем
– координатором и главним васпитачима;
- Координира радом опсервационих тимова.
4. Партнерство са породицом и заједницом
- Тимски рад са педагогом, васпитачима и управом
у остваривању партнерства са породицом (индивидуални
разговори, заједничке васпитно-образовне активности,
радионице, предавања и сл.);
- Индивидуално ради са дјецом и родитељима на
превазилажењутешкоћа адаптације, развојних криза дјеце,
реактивних стања;
- Тимски рад на обезбјеђивању услова за квалитетно
партнерство
(повјерење,
добродошлица,
пријатна
атмосфера, кутак за родитеље, пано за родитеље и сл.);
- Тимски рад на педагошко-психолошком
образовању родитеља и
унапређивању њихових
компетенција (радионице и
предавања; заједничке
активности дјеце и родитеља и сл.);
- У сарадњи са педагогом и васпитачима ради на
изради стручних материјала намијењених родитељима.
- Рад на развијању партнерства са друштвеном
средином.
5. Рана интервенција (непосредан рад са дјететом/
дјецом у васпитној групи и појединачно)
- Рад у опсервационом тиму - израда Педагошког
профила дјетета и Идивидуализованог програма
прилагођеног индивидуалним потребама дјетета.
- Свакодневни рад са дјецом са сметњама у развоју
(појединачно и у групи), у сарадњи са васпитачима;
- Учествује у изради оперативних планова у циљу
усклађивања садржаја и метода васпитно-образовног
рада са развојним и индивидуалним карактеристикама и
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потребама дјеце;
- Пружа стручну помоћ васпитачима и медицинским
радницима у стварању оптималне психолошке климе за
интеракцију и комуникацију између дјеце и дјеце и одраслих;
- Унапређује рад васпитно-образовних радника
усмјеравањем на примјерено и правовремено задовољење
потреба дјетета и узрасне групе;
- Врши идентификацију дјеце са тешкоћама у
развоју, психолошки обрађује, организује сарадњу са
стручњацима у дијагостиковању, обезбјеђује и изводи
третман лакших поремећаја и упућивање дјеце и родитеља у
одговарајуће институције;
- Тимска израда програма подршке за даровиту/
талетовау дјецу и свакодевни рад са њима;
6. Лични професионални развој и рад на
унапређивању квалитета рада установе
- Учешће у свим облицима стручног усавршавања
васпитача;
- Лично стручно усавршавање;
- Учешће и презентовање радова на научним
скуповима, симпозијумима и конференцијама;
- Праћење савремених достигнућа у психолошкој
науци;
- Врши избор и обраду тема из психолошке теорије,
упућује васпитно-образовне раднике на актуелне садржаје
и стручну литературу;
- Пружа помоћ васпитно-образовним радницима
у припреми огледних предавања на састанцима Стручног
вијећа и Стручног актива и родитељским састанцима;
- Пружа помоћ васпитно-образовним радницима
у припремању и реализацији родитељских састанака са
стручним темама;
- Обогаћивање личне библиотеке најновијим
издањима психолошке науке, стручним часописима и
научним радовима;
- Рад на унапређивању квалитета установе:
примјена нових педагошко-психолошких сазнања у раду са
предшколском дјецом,
- унапређивање тимског рада,
- помоћ васпитачима у овладавању новим
вјештинама и унапређивање њихових компетенција,
- Представљање Установе на стручним скуповима и
конференцијама у земљи и иностранству;
7. Вођење психолошке документације и евиденције
- Вођење документације психолога;
- Вођење документације о дјеци са сметњама у
развоју и даровитој/талентованој дјеци;
- Помоћ васпитачима у вођењу педагошке
документације Радних књига (активости индивидуализације)
и Књига за праћење учења и развоја дјетета;
8. Промоција и представљање аутономије установе
у окружењу
- Вођење документације психолога;
- Вођење документације о дјеци са сметњама у
развоју и даровитој/талентованој дјеци;
- Помоћ васпитачима у вођењу педагошке
документације Радних књига (активости индивидуализације)
и Књига за праћење учења и развоја дјетета;
9. Остали послови
- Континуирано праћење процеса рада у Установи,
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са акцентом на праћење остварености исхода.
- Остали послови који доприносе добробити
предшколске установе.
- Обавља и друге послове из дјелокруга рада
предшколске установе, по налогу директора.
За свој рад одговоран је директору.“
Досадашња тачка 3. у оквиру Описа послова и
радних задатака по извршиоцима, постаје тачка 4.
Члан 3.
Овај Правилник о
допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
ступа на снагу осмог дана од дана истицања на огласну таблу,
а почеће се примјењивати даном добијања сагласности од
Оснивача.
Република Српска
Град Бијељина
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Број: 1737/20
Бијељина,
Датум: 22.09.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Цвијетин Миливојевић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
9/17) Градоначелник Града Бијељина донио је :
О
О
О

РЈЕШЕЊЕ
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за културу
“Семберија” Бијељина број: 1255/20 од 16.10.2020. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног одбора ЈУ Центар за културу “Семберија”
Бијељина број: 1270/20 од 20.10.2020. године и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина број:
02/5-62-1-145/20 од 23.10.2020. године налазе се у прилогу
овог Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2200/20
Бијељина,
Датум, 26.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

03. новембар 2020.

На основу члана 18. став 1. Закона о систему јавних
служби (Службени гласник Републике Српске број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 13. Одлуке о оснивању Јавне установе
Центар за културу ,,Семберија,, Бијељина (Службени
гласник града Бијељина 22/13) , и члана 21. Статута ЈУ
Центра за културу ,,Семберија,, Бијељина број 713/17,
директор ЈУ Центра за културу ,,Семберија,, Бијељина, је
дана 16.10.2020. године, донио
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ ЦЕНТРУ
ЗА КУЛТУРУ ,,СЕМБЕРИЈА,, БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 4. Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центру за културу
,,Семберија,, Бијељина, број 1378/17 од 25.08.2017. године у
табели радних мјеста која су утврђена за обављање основне
дјелатноси Центра за културу:
- Под редним бројем 22. код радног мјеста ,,бински
радник“ у погледу броја извршилаца број ,,2 (два)“ мијења
се у број ,,1 (један)“,
- Под редним бројем 17. код радног мјеста
,,реализатор програма,“ у погледу броја извршилаца број ,,2
(два)“ мијења се у број ,,3 (три)“,
- Под редним бројем 24. код радног мјеста ,,домар“
у погледу броја извршилаца број ,,3 (три)“ мијења се у број
,,1 (један)“,
- Додаје се редни број 26. и отвара ново радно мјесто
под називом ,,магационер-гардеробер,, број извршилаца ,,2
(два)“,
Члан 2.
У члану 8. Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центру за културу
,,Семберија,, Бијељина, број 1378/17 од 25.08.2017. године
додаје се радно мјесто под бројем:
9.6. ,,Магационер-гардеробер“ са сљедећим описом послова,
условима и бројем извршилаца:
Опис послова:
- Води рачуна о гардеробама гдје бораве глумци и
учесници у програмима,
- Води рачуна и издаје гердеробу посјетиоцима за
вријеме одржавања програма у просторијама ЈУ Центра
- Ради на пословима контроле уласка посјетилаца у
просторије ЈУ Центра
- Води рачуна о магацину потрошног материјала,
- Води рачуна о потрошњи, потребним количинама
енергената, хемијских и хигијенских средстава,
- Ради на свакодневном одржавању зграде (уређење
зелених површина, обрада површина у циљу кориштења),
- Ради на једноставнијим пословима: промјенa
брава, поправка врата, ситнијим столарским пословима,
монтажи, пословима везаним за уређење бине,
одговарајућим сценским захтјевима,
- Ради на једноставним пословима
текућег
одржавања зграде, просторија у њој, као и одржавању
простије опреме,
- По потреби обавља портирске послове везано за
пријем и контролу улаза и излаза,
- Ради и друге послове по налогу директора, у
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складу са стручном спремом и радним мјестом.
Одговорност:
- За свој рад одговоран је директору Центра за
културу
Услови:
- ССС
- 1 (једна) година радног искуства у струци,
Врста послова:
- Помоћни послови,
Сложеност:
- једноставни послови,
Статус:
- Радник, помоћно особље,
Број извршилаца:
- 2 (два) извршиоца
Члан 3.
Измјене и допуне овог Правилника ступају на снагу
осмог дана од дана давања сагласности на исти од стране
Оснивача.
Број: 1255/20
ЈУ Центар за културу
,,Семберија“ Бијељина
Датум:16.10.2020.год.

ДИРЕКТОР
Слађана Лекић, с.р.

На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12 и 46/17), члана 6. Правилника о
унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/13)
и члана 71. став (1) тачка 10) подтачка 4. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Градоначелник Града Бијељина дана 26. октобра 2020.године
донио је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12 и 46/17), члана 6. Правилника о
унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/13)
и члана 71. став (1) тачка 10) подтачка 4. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Градоначелник Града Бијељина дана 26. октобра 2020.године
донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Градског штаба за ванредне
ситуације Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/17, 9/17, 6/20, 39/20 и 44/20) у члану 1.
под тачком 17) „Члан штаба за питања ангажовања МУП-а
Републике Српске“ умјесто Жарка Ћосића, именује се
Стјепан Терзић, начелник Полицијске управе Бијељина.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-111-109/20
Бијељина,
Датум, 26. октобар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник општине
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника („Службени гласник
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и

Члан 1.
РЈЕШЕЊЕ
РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности:
Члан штаба за питања ангажовања МУП-а
Републике Српске ЖАРКО ЋОСИЋ, због разрјешења са
дужности начелника Полицијске управе Бијељина, ради
одласка у пензију.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-111-110/20
Бијељина,
Датум, 26. октобар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
I
У академској 2020/2021. години Град Бијељина ће
расписати конкурс за стипендирање 24 (двадесетчетири)
редовна студента III, IV, V и VI године првог цуклуса студија
који води до академског звања завршеног додипломског
студија или еквивалента на високошколским установама у
Босни и Херцеговини или иностранству.
II
У академској 2020/2021. години стипендираће се
следеће врсте занимања и категорија:
1. Професор физике ....................................... 1 студент
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2. Професор математике ............................... 1 студент
3. Професор њемачког језика и књижевности ...........
............................................................................................. 1 студент
4. Професор хемије ........................................ 1 студент
5. Професор биологије .................................. 1 студент
6. Професор српског језика и књижевности ...............
............................................................................................. 1 студент
7. Доктор медицине ...................................... 2 студента
8. Доктор ветеринарске медицине .............. 1 студент
9. Дипломирани инжењер биомедицинског
инжењерства ................................................................... 1 студент
10. Дипломирани дефектолог ...................... 1 студент
11. Дипломирани социјални радник .......... 1 студент
12. Дипломирани инжењер графичког инжењерства
и дизајна ........................................................................... 1 студент
13. Дипломирани инжењер електротехнике ..............
............................................................................................. 1 студент
14. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
мехатроника ..................................................................... 1 студент
15. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
рачунарство и аутоматика ............................................ 1 студент
16. Дипломирани инжењер геодезије .......... 1студент
17. Дипломирани инжењер грађевине ....... 1 студент
18. Дипломирани инжењер машинства ..... 1 студент
19. Дипломирани инжењер пејзажне архиктектуре
............................................................................................. 1 студент
20. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ......................................... 1 студент
21. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих .......................................... 2 студента
22. Студенти техничких и факултета друштвених
наука који имају потешкоће у развоју ....................... 1 студент
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-26/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 27. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 4. став 3. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени гласник
Града Бијељина”, број 14/06) и члана 4. Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
Града Бијељина”, број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18),
Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е
ЗА

КОНКУРС
ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

У

I УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА
Право учешћа на Конкурсу имају

редовни

03. новембар 2020.

студенти III, IV, V и VI године првог циклуса студија који
води до академског звања завршеног додипломског студија
или еквивалента на високошколским установама у Босни и
Херцеговини и иностранству са сталним пребивалиштем на
подручју Града Бијељина.
Право учешћа на Конкурсу немају студенти који су
обновили годину и апсолвенти.
Услов за одобравање стипендије за кандидате који
су студенти филозофског факултета, права, економије и
осталих факултета друштвених и природних наука је да
су током студирања постигли најмању просјечну оцјену
8,00. За студенте факултета техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије
и ветерине, просјечна оцјена коју су постигли током
студирања не може бити мања од 7,50.
За студенте који припадају мање заступљеним
конститутивним народима, групи Осталих и студенте који
имају потешкоће у развоју услов за остваривања права на
стипендију је да су током студирања постигли најмању
просјечну оцјену 7,00.
II БРОЈ СТИПЕНДИЈА И ВРСТЕ ЗАНИМАЊА КОЈЕ ЋЕ
СЕ СТИПЕНДИРАТИ
У академској 2020/2021. години стипендираће се
следеће врсте занимања и категорије:
1. Професор физике ....................................... 1 студент
2. Професор математике ............................... 1 студент
3. Професор њемачког језика и књижевности ...........
............................................................................................. 1 студент
4. Професор хемије ........................................ 1 студент
5. Професор биологије ................................... 1 студент
6. Професор српског језика и књижевности ...............
............................................................................................. 1 студент
7. Доктор медицине ...................................... 2 студента
8. Доктор ветеринарске медицине .............. 1 студент
9. Дипломирани инжењер биомедицинског
инжењерства .................................................................... 1 студент
10. Дипломирани дефектолог ..................... 1 студент
11. Дипломирани социјални радник ........ 1 студент
12. Дипломирани инжењер графичког инжењерства
и дизајна ........................................................................... 1 студент
13. Дипломирани инжењер електротехнике ...............
............................................................................................. 1 студент
14. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
мехатроника .................................................................... 1 студент
15. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
рачунарство и аутоматика ........................................... 1 студент
16. Дипломирани инжењер геодезије ........ 1 студент
17. Дипломирани инжењер грађевине ....... 1 студент
18. Дипломирани инжењер машинства ..... 1 студент
19. Дипломирани инжењер пејзажне архиктектуре
............................................................................................. 1 студент
20. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих .......................................... 1 студент
21. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ........................................ 2 студента
22. Студенти техничких и факултета друштвених
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наука који имају потешкоће у развоју ....................... 1 студент

ОГЛАС

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-121/20 од 26.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број 96 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних „ФИЛИПА ВИШЊИЋА
89“ Бијељина, улица Филипа Вишњића бр. 89 Бијељина, са
сљедећим подацима:

Кандидати који конкуришу дужни су доставити
следећа документа:
1. Уредно попуњен образац пријаве/захтјева на
конкурс за додјелу студентске стипендије са назнаком за
коју врсту стипендије се конкурише,
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал),
3. Увјерење о држављанству (оригинал),
4. Обавјештење или увјерење о пребивалишту
кандидата (овјерена копија оригиналног документа који
није старији од једне године),
5. Увјерење о статусу редовног студента (оригинал),
6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања
(оригинал),
7. Овјерена изјава да кандидат није корисник
стипендије другог органа, установе или удружења
(оригинал).
Поред наведених докумената, студенти који су
дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије,
који су без оба родитеља, који припадају мање заступљеним
конститутивним народима и групи Осталих и студенти
са потешкоћама у развоју, потребно је да доставе следеће
документе:
1. Студенти који су дјеца ратних војних инвалида
ВРС од I до IV категорије, увјерење надлежног органа о
категоризацији (овјерена копија),
2. Студенти без оба родитеља, изводе из матичне
књиге умрлих (оригинал),
3. Студенти који припадају мање заступљеним
конститутивним народима и групи Осталих, припадност
доказују изводом из матичне књиге рођених гдје је у посебној
рубрици уписана национална припадност (оригинал),
4. Студенти са потешкоћама у развоју рјешење
о разврставању надлежног органа којим се потврђују
потешкоће у развоју.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 89“ Бијељина, улица Филипа
Вишњића бр. 89, Регистарски лист број: 96.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Сњежана Грабовица, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Миодраг Вучинић.
Број: 02/3-372-121/20
Б и ј е љ и н а,
Дана: 26.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-133/20 од 28.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 266 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ДУШАНА БАРАЊИНА 3Б“
улица Душана Барањина бр. 3б Бијељина, са сљедећим
подацима:

IV АДРЕСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве се могу доставити поштом на адресу Градска
управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића
број 1, 76 300 Бијељина, са назнаком Комисији за додјелу
студентских стипендија или лично у пријемној канцеларији
Градске управе Града Бијељина, соба број 3, шалтер 1 и 2.
Образац пријаве се може добити у соби број 17 Градске
управе Града Бијељина или на интернет адреси Града
Бијељина www.gradbijeljina.org .
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
Конкурс се објављује на огласној табли Градске
управе Града Бијељина и званичној интернет презентацији
Града (www.gradbijeljina.org) .
Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на
огласној табли Градске управе.
Број: 02-67-27/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ДУШАНА БАРАЊИНА 3Б“ улица Душана Барањина бр.
3б Бијељина, Регистарски лист број: 266.
Оснивачи: 24 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Љубиша Станишић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-133/20
Б и ј е љ и н а,
Дана: 28.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

03. новембар 2020.
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