
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 12. август 2021. године  БРОЈ 20 / 2021

 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

Н А Р Е Д Б У
о измјенама 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-
014-1-2290/21 од 15.07.2021.године, тачка 5.мјења се и гласи: 
        
  
 “ 5. Од 23.07.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 
часа наредног дана а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог 
закључка дозвољавају се:
 1) такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за  јавно  
здравство Републике Српске“,
 2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.“ 
  
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:02-014-1-2362/21
Бијељина,            
Датум,23.07.2021.год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17 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

Н А Р Е Д Б У
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 29.07.2021. до 
16.08.2021.године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
 2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 29.07.2021. до 16.08.2021. године ограничава се 
радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
 1) 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.), осим 
за угоститељске објекте који се налазе у пословно-стамбеним 
објектима гдје ће се примјењивати прописано радно вријеме 
Одлуком о радном времену угоститељских, занатско-
предузетничких и трговинских објеката на подручју Града 
Бијељинa („Службени гласник Града Бијељина“, број: 21/11 
и 10/18).
 2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од 
29.07.2021. до 16.08.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 
часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, 
уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 4. Од 29.07.2021. године до 16.08.2021. године у 
периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје.
 5. Од 29.07.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 
часа наредног дана а изузетно од тачке 1. Подтачке (1) ове 
Наредбе, дозвољавају се:
 1) Такмичарске активности спортских организација 
и спиортиста уз присуство публике и уз строго придржавање 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“
 2) Организација културних и традиционалних 
манифестација и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за 
јавно здравство Републике Српске“     
      
 6. Дозвољене активности из овe Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 7. 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 упутстава ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору у зависности од дјелатности која се обавља.

 8. Изузетно од тачке 7. 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 и спортску активност 
у оквиру спортских објеката.

 9. 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.

 10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више 
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким 
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у 
складу са тачком 7. ове Наредбе са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта.

 11. 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.

 12. 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     ширења 
COVID-19  болести на радном мјесту.

 13. 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,
 2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову 
површину.     
 14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 15. 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 
лица 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.

 16. 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.

 17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 16. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај 
траба 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 налога.     
   
 18. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом. 
       
 19. 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-
014-1-2290/21 од 15.07.2021. године и Наредба о измјенама 
Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазвани новим вирусом корона (COVID 
19) на територија града Бијељина број: 02-014-1-2362/21 од 
23.07.2021. године. 
        
           20. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће објављена 
у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2406/21              
Бијељина,                                                          
Датум: 29.07.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  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 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-08/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-08/21

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НИСКОНАПОНСКЕ 
МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ РОМСКИХ СТАНОВА НА 
ИСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  6.837,61 КМ (без ПДВ-а) 
односно 8.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Стамбено 
збрињавање Рома суфинансирање пројекта, помоћ“ 
економски код: 511 100,  потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију уговора је 45 дана од дана 
увођења у посао, а извођач ће бити уведен у посао у року од 
10 дана од дана потписивања уговора. 

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: 02-404-137/21      
Бијељина,           
Датум: 21.07.2021. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  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 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-13/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-13/21

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ЈУ „ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА“

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  5.128,22 КМ (без ПДВ-а) 
односно 6.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Набавка  
грађевинских објеката – Центар за социјални рад“ 
економски код: 511 100,  потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију уговора је 15 дана од дана 
увођења у посао, а извођач ће бити уведен у посао у року од 
10 дана од дана потписивања уговора. 

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: 02-404-138/21       
Бијељина,                                  
Датум: 21.07.2021. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), члана  18. и 24. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-н-07-у1-п1/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-н-07-у1-п1/19

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: 
ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ 
ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, 
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-236/19 ОД 

25.06.2020. ГОДИНЕ

III
 Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке је 51.282,05 КМ (без ПДВ-а) односно 60.000,00 
КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 
2021. годину са буџетске ставке “Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање“ економски код 511 100; потрошачка јединица 
0005170.                                                                         

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24. ЗЈН.

V
 Рок за реализацију радова је 30 дана од дана 
потписивања Уговора 1.

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: 02-404-139/21                
Бијељина,                                           
Датум: 26.07.2021. 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  и 36/19) и члана 18. и члана 25. и 32. 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-28/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-28/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих УСЛУГА:
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ВИДЕО НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 487.179,48 КМ (без ПДВ-а) 
односно 570.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 Средства у износу од 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) 
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом) су обезбијеђена из 
буџета за 2021. годину, средства у износу од 175.213,67 
КМ (без ПДВ-а) односно 205.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће 
обезбијеђена из буџета за 2022. годину, средства у износу од 
175.213,67 КМ (без ПДВ-а) односно 205.000,00 КМ (са ПДВ-
ом) биће обезбијеђена из буџета за 2023. годину и средства 
у износу од 76.923,08 КМ (без ПДВ-а) односно 90.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) биће обезбијеђена из буџета за 2024. годину.

 Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства 
је “Одржавање јавне расвјете“ економски код 412500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
Оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију  Оквирног споразума је од дана 
потписивања до 30.06.2024. 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: 02-404-140/21     
Бијељина,                                
Датум: 26.07.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 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  и 36/19) 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 (2 Лота)/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-24 (2 Лота)/21

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

 ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА  (ЗА СЕЗОНУ 2021/2022 
ГОДИНА)
 ЛОТ 1: Организовање зимске службе у сезони 
2021/2022-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих  улица у Бијељини и Јањи
 ЛОТ 2:  Организовање зимске службе у сезони 
2021/2022-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању локалних и некатегорисаних путева на подручју 
Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 166.666,67 КМ (без ПДВ-а) односно 
195.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђени максимални 
износ средстава је 76.923,08 КМ (без ПДВ-а) односно 90.000,00 
КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 предвиђени максимални износ 
средстава је  89.743,59 КМ (без ПДВ-а) односно 105.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена  из буџета за 2022. 
годину са буџетске ставке „Зимска служба“ економски код 412 
800; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  оба Лот-а 
је од 15.11.2021. године  до 15.04.2022. 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: 02-404-141/21                
Бијељина,                                                  
Датум: 27.07.2021. 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  и 36/19) 
и члана 18. и члана 25. и 32. 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-30/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-30/21

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

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

 
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 153.846,15  КМ (без ПДВ-а) 
односно 180.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Град финансира  
80%  вриједности набавке  123.076,92 (без ПДВ-а) односно 
144.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани  суфинансирају 20%  
вриједности набавке  30.769,23 КМ  ( без ПДВ-ом)   односно 
36.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из 
буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, 
надзор, пројектовање“ економски код 511 100; потрошачка 
јединица 0005170.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију Оквирног споразума  је од дана  
потписивања Оквирног споразума  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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број: 02-404-142/21     
Бијељина,                       
Датум: 27.07.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), члана  18.  и 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 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-н-01/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-н-01/21

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба :

НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА (МАСКЕ, 
РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 23.931,63 КМ (без ПДВ-а) 
односно 28.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  ће бити   
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона 
вируса“ економски код 412900, потрошачка јединица 
0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка 
уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 15 
(петнаест) дана од дана потписивања Уговора.

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: 02-404-143/21
Бијељина, 
Датум: 29.07.2021. год,

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), члана  18.  и 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 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-н-01/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-н-01/21

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба :

НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА (МАСКЕ, 
РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 23.931,63 КМ (без ПДВ-а) 
односно 28.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  ће бити   
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Остали непоменути расходи у циљу сузбијања корона 
вируса“ економски код 412900, потрошачка јединица 0005240.

IV
             Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка 
уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 15 
(петнаест) дана од дана потписивања Уговора.

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: 02-404-143/21
Бијељина, 
Датум: 29.07.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-01/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА   под 
шифром: ДД-Н-01/21 

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА (РУШЕЊЕ 
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА) НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И 
АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 
ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА Л/Д 1789 (ЦЕБ 2)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  23.282,06 КМ (без ПДВ-а) 
односно 27.240,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2021. године са буџетске ставке „Стамбено 
збрињавање социјалних категорија“ економски код: 511 100,  
потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције . 

V
 Рок за реализацију уговора је 90 (деведесет) дана од 
дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао 
у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора.

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: 02-404-146/21       
Бијељина,                   
Датум: 02.08.2021. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  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 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: ТВЈ-03/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ-03/21

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих роба:

НАБАВКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И 
ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 9.747,00 KМ (без ПДВ-а) 
односно 11.404,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  у износу од 
8.547,00 KМ (без ПДВ-а) односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-
ом) су обезбијеђена из буџета Града  за 2021. годину са 
буџетске ставке “Набавка опреме“ економски код 5113000; 
потрошачка јединица 0005125 и средства  у износу од 
1.200,00 KМ (без ПДВ-а) односно 1.404,00 КМ (са ПДВ-ом) 
су обезбијеђена из буџета Града  за 2021. годину са буџетске 
ставке “Набавка опреме за Градску управу и Скупштину“ 
економски код 5113000; потрошачка јединица 0005240.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке роба је 30 
(тридесет) дана од дана потписивања уговора.
 

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: 02-404-147/21     
Бијељина,                        
Датум: 02.08.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 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  и 36/19) 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-38/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-38/21

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

АСФАЛТИРАЊЕ-РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАЋЕ 
ЛАЗИЋ У МЗ ЈАЊА У САРАДЊИ  СА МИНИСТАРСТВОМ  

ЗА ЉУДСКА ПРАВА  И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ-а) 
односно 50.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства је обезбједило 
Министарство за људска права и избјеглице БИХ.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка  уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију  је 60 дана од дана потписивања 
уговора. 

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: 02-404-148/21    
Бијељина,                                     
Датум: 05.08.2021. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18.  и 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 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГАШИФРА: СКП-27/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-27/21

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

ОДРЖАВАЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ ЈАЊА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 85.470,08 КМ (без ПДВ-а) 
односно 100.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке: 
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена, и 
одржавање зелених површина“ економски код 412800; 
потрошачка јединица 0005170.
             

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за је од дана 
потписивања уговора 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: 02-404-149/21                
Бијељина,                        
Датум: 06.08.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-23(3 Лота)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-23 (3Лота)/21

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

OДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: OДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА -ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

 ЛОТ 2: OДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА -ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 3: OДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА -СЈЕВЕРНИ  ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 85.470,08 КМ (без ПДВ-а) 
односно 100.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је  21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00КМ (са 
ПДВ-ом),  за ЛОТ 2 32.478,63 КМ (без ПДВ-а) односно 
38.000,00КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 3 31.623,93 КМ (без 
ПДВ-а) односно 37.000,00КМ (са ПДВ-ом)  . Средства су 
обезбијеђена  из буџета за 2021. годину са буџетске ставке: 
“Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење 
ударних рупа“ економски код  412 500, потрошачка јединица 
0005170.

V
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума  уз 
провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  све 
Лот-ове је од дана потписивања оквирног споразума 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: 02-404-150/21                
Бијељина,                            
Датум: 06.08.2021. год.

 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 36/19 ) 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СГ-02/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-02/21

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НА 
ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ КАНАЛУ, 
У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ ДА СВИ 

ОСТАЛИ МЕДИЈИ ПРЕУЗМУ СИГНАЛ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 10.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 11.700,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге - сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-151/21      
Бијељина,                       
Датум: 12.08.2021. год.

 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 36/19 ) и члана 
18. и члана 8. 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  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СГ-04/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-04/21

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О 
АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ 
ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.

ГОДИНУ ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
7.020,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета 
за 2021. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге - сједнице“ 
(економски код  412 700; потрошачка јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б. 

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора 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
О ва Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-152/21      
Датум: 12.08.2021. год.

 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 36/19 ) 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СГ-03/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-03/21

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У 2021.ГОДИНИ, КРЕИРАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ САЖЕТКА 

ПУТЕМ ТВ ПРОГРАМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 17.550,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге - сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора 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: 02-404-153/21      
Бијељина                                                                                    
Датум: 12.08.2021. год.

 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: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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97/16 и 36/19 ) 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СГ-05/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-05/21

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА И МАНИФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА 

НА ТВ ПРОГРАМУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 7.020,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге - сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 30.09.2021.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: 02-404-154/21     
Бијељина,                                        
Датум: 12.08.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке КГН-10/21

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 17.06.2021. године, и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 39/21 од 25.06.2021. године а која се односи на набавку 
радова:  ИЗРАДА 10 ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ  
није достављена ниједна понуда

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.

   I V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
 
Број:02-404-94/21
Бијељина, 
Датум: 26.07.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2021. године, и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 42/21 од 09.07.2021. године а која се односи на 
набавку услуга:  МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОГАЂАЈА
 ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО 
ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
 За ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.
  

 I V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
 
Број:02-404-115/21-Лот 1 
Бијељина, 
Датум: 30.07.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 

поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2021. године, и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 42/21 од 09.07.2021. године а која се односи на 
набавку услуга:  МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОГАЂАЈА
 ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО 
ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
 За ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА није достављена 
ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 
69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из 
разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном 
крајњем року.

III
 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.
  

 I V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
 
Број:02-404-115/21-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 30.07.2021. год.

 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 
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Бијељина’’,број:13/17,02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке КГН-07(4 Лота)/21-Лот 3

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2021. године, и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 42/21 од 09.07.2021. године а која се односи на 
набавку услуга:  МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОГАЂАЈА
 ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО 
ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
  За ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА није 
достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.
 

I V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
 
Број:02-404-115/21-Лот 3 
Бијељина, 
Датум: 30.07.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке КГН-07( 4 Лота)/21-Лот 4

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2021. године, и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 42/21 од 09.07.2021. године а која се односи на 
набавку услуга:  МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА 
ПРИВРЕДНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ДОГАЂАЈА
 ЛОТ 1: МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 2: ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ И 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 3: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ, 
СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
 ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО 
ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
 За ЛОТ 4: ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕДИЈСКО 
ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
ЈАВНИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1 . РТВ  „БН“  ДОО, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача РТВ  „БН“  ДОО, Бијељина није 
достављена у складу са  тендерском документацијом те се 
одбија из следећих разлога:
 
 - Изјава из члана 52. ЗЈН потписана је од стране 
лица на основу Пуномоћи  број: 60/21 од 15.07.2021. године, 
а тачком 7.6.1. Тендерске документације прецизирано је: 
„Изјава је саставни дио тендерске документације  и мора 
бити овјерена код органа надлежног за овјеру докумената 
(Орган управе или нотар), а потписује је искључиво 
законски заступник понуђача и не може се дати пуномоћ.“

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.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-115/21 од 
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27.07.2021. 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.

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

Број:02-404-115/21-Лот 4   
Бијељина, 
Датум: 30.07.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СГ-01/21

 Поништава се поступак јавне набавке роба која се 
односи на набавку: НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА 
И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама јер ниједна од  
примљених понуда није прихватљива.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-87/21 од  09.07.2021. 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке роба: НАБАВКА ГРАДСКИХ 
ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ,  a у 
складу са Законом о јавним набавкама  и одредбама Одлуке 
број: 02-404-87/21 од 09.07.2021. године  изабрани понуђач 
ЗТР “ТРИЈУМФ“, Бијељина, је  био  дужан да у року од 5 (пет) 
дана од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача да  
достави оригинал или овјерене копије  докумената  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
Закона о јавним набавкама БиХ.
 Понуђач  ЗТР “ТРИЈУМФ“, Бијељина није доставио 
у прописаном  року тражени доказ, те стога је уговорни 
орган  дужан да поништи поступак.
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-87/21 од 29.07.2021. године је 
саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка.
На основу свега горе наведеног одлучено је као у 

диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА 
ЗА 2021. ГОДИНУ се поништава, у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама јер ниједна од  
примљених понуда није прихватљива.
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 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.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-87/21
Бијељина, 
Датум: 02.08.2021. год.

 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 
јавне набавке, шифра: ПР-02/21

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 21.06.2021. године, и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 39/21 од 25.06.2021. године, и Исправка за обавјештење о 
набавци  објављеног дана 14.07.2021. године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 44/21 од 16.07.2021. године а која се односи на 
набавку услуга:  ВРШЕЊЕ  ОПШТЕ СИСТЕМАТСКЕ 
ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  
БИЈЕЉИНА  У 2021. ГОДИНИ  понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Санитација“ Зворник
 2. ДОО „ ЕКО-Бел“ Трн, Лакташи 

II 
  -Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Санитација“ Зворник није 
достављена у складу са  тендерском документацијом, 
односно нису достављени следећи докази: 
 - 1. Потврда Адико Банке да рачун број: 
5520203380341510 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
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 2. Потврда НЛБ Банке да рачун број: 
5620098046415155 НЛБ Банка Бања Лука није био блокиран 
у последњих 6 мјесеци више од 7 дана непрекидно, те не 
више од 15 дана укупно
 3. Потврда НЛБ Банке за рачун број 
5620090000003061 издата 24.05.2021. године је старија од 
дана објаве обавјештења о набавци (21.06.2021. године), што 
је у супротности са тачком 7.3. Б) Тендерске документације
 4. Потврда Адико Банке за рачун број 
5520200001280162 издата 24.05.2021. године је старија од 
дана објаве обавјештења о набавци (21.06.2021. године), што 
је у супротности са тачком 7.3. Б) Тендерске документације
 5. Извод из евиденције о обучености радника за 
руковање опасним хемикалијама према Правилнику о 
програму додатне едукације за савјетника за хемикалије 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 69/18) 

 -Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да  и понуда понуђача ДОО „ ЕКО-Бел“ Трн, Лакташи  
није достављена у складу са  тендерском документацијом, 
односно нису достављени следећи докази: 
 1. Диплома санитарног техничара (за 2 санитарна 
техничара)
 2. Потврда НОВЕ БАНКЕ број 07-1827/21 од 
27.07.2021. године нема наведен број рачуна понуђача
 3. Потврду СБЕРБАНК да рачун број: 
5671430000370646 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
 4. Потврду НОВА БАНКА да рачун број: 
5550000019839040 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
 5. Потврду НОВА БАНКА да рачун број: 
5551000019914553 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
 6. Потврду НЛБ БАНКА да рачун број: 
5620998038695462 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
 7. Потврду НОВА БАНКА да рачун број: 
5550070022598638 није био блокиран у последњих 6 мјесеци 
више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана укупно
 8. Потврду КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА да рачун 
број: 5710100000235871 није био блокиран у последњих 6 
мјесеци више од 7 дана непрекидно, те не више од 15 дана 
укупно
 9. Извод из евиденције о обучености радника за 
руковање опасним хемикалијама према Правилнику о 
програму додатне едукације за савјетника за хемикалије 
(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 69/18). Достављени 
су докази за Анђелију Шикман дипл. инж. пољопривреде, 
што је у супротности са тачком 7.4. подтачка 1.3. Тендерске 
документације којом је дефинисано да за стручни кадар 
из подтачке 1.1. (1 доктор медицине-специјалиста 
епидемиологије или доктор медицине специјалиста хигијене 
и здравствене екологије, 1 дипломирани санитарни инжењер 
и 2 санитарна техничара) треба доставити наведени извод. 
Такође, приложени Записник о обуци је потврда присуства 
запослених обуци не и о њиховој обучености. 

III
 На основу горе наведеног 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.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-89/21 од 
02.08.2021. 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.

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

Број:02-404-89/21
Бијељина, 
Датум: 04.08.2021. год.

         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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке 

шифра: СКП-06 (5 Лотова)/21- Лот 3

I
 Отказује се поступак јавне набавке услуга која 
се односи на: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА 
И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  
БИЈЕЉИНА  -ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ 
ПОЈАСА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО. Поступак се отказује у складу са чланом 69. став (3) 
Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који 
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

II
 У поступку јавне набавке услуга: КОШЕЊЕ-
УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  
НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА  -ЛОТ 3-КОШЕЊЕ 
–УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   ДИО, Одлуком о 
избору најповољнијег понуђача број:02-404-35/21-Лот 
3 од 21.06.2021. године изабран је понуђач  ДОО ’’DiS-
COMPANY“, Бијељина  са цијеном 10.450,00 КМ (без ПДВ-а). 
Изабрани понуђач је дописом од 27.07.2021. године одустао 
од потписивања Оквирног споразума за Лот 3.
 На основу свега наведеног уговорни орган отказује 
поступак јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који 
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

III
 Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о 
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-35/21-Лот 3 од 
21.06.2021. године. 

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:02-404-35/21- Лот 3 
Бијељина, 
Датум: 02.08.2021.год.

 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  ТВЈ-02/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 08.06.2021. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 35/21 од 11.06.2021. године, а која се односи на набавку 
роба: НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ 
ЗА ВАТРОГАСЦЕ, понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ПУРИЋ, Бијељина 
 2. ДОО ‘’MILTEX’’ Бања Лука

II 
 Одлуком  о избору најповољнијег понуђача број:02-
404-73/21 од 09.07.2021. године изабран је као најповољнији 
понуђач ДОО ‘’MILTEX’’ Бања Лука са понуђеном цијеном у 
износу од 15.950,00 КМ (без ПДВ-а).  Изабрани понуђач је био 
дужан  да у року од пет дана достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност Изјава 
из члана 45.и 47. ЗЈН и до момента потписивања уговора да 
достави доказ за плитке заштитне ципеле:

 1. Документацију у складу са Наредбом о личној 
заштитној опреми (Сл.гласник БИХ бр 75/10):
 1.1 Цертификат о прегледу типа личне заштитне 
опреме издат од стране тијела за оцјењивање усаглашености 
(као доказ да је ЛЗО усаглашена са захтјевним стандардом)
 1.2 Извјештај о испитивању према захтјеваним 
техничким карактеристикама из стандарда и техничког 
описа, издат од стране акредитоване лабораторије.
 1.3 Упутство за употребу на једном од службених 
језика БИХ 

 Након увида у достављену документацију Комисија 
за јавне набавке је утврдила да је понуђач доставио овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
Изјава из члана 45.и 47. ЗЈН, али  докази који се достављају 
до момента потписивања уговора а односе се на  плитке 
заштитне ципеле нису у складу тендерском документацијом, 
те се понуђач елиминише се из даље процедуре прегледа 
и оцјене понуда.  На  основу свега наведеног а у складу са 
Чланом 72.  Став 3. Тачка б) ЗЈН уговорни орган ће додјелити 
уговор понуђачу чија је понуда одмах на ранг листи  након 
понуде најуспјешнијег понуђача а то је:

 ДОО ‘’ПУРИЋ, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 15.970,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-73/21 од 21.07.2021. 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:02-404-73/21
Бијељина, 
Датум: 26.07.2021. год.

 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: 
 ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ, 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 28.06.2021. 
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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набавке: ИП-02/21

 Најповољнији понуђач за јавну набавку 
ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ je  Јавна 
здравствена установа ‘’ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
РС’’  Бања Лука са понуђеном цијеном у износу: 1.600,00 (без 
ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 28.06.2021. године, објавом на веб страници 
Града Бијељина, покренут је поступак набавке – ИП-02/21: 
ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ. Основ 
за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 21. 
Закона о јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач Јавна 
здравствена установа ‘’ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
РС’’  Бања Лука, као једини учесник у поступку, дана 
06.07.2021. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.

 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-103/21 од 08.07.2021. године утврђено је да 
је понуђач  Јавна здравствена установа ‘’ИНСТИТУТ 
ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РС’’  Бања Лука  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 понуђачу и другим странкама у 
поступку.
   
Број:  02-404-103/21             
Бијељина,
Датум: 27.07.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16,36/19) 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  ИП-03/21

I
 У поступку јавне набавке радова путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.06.2021.године, и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр. 39/21 од 25.06.2021. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО “Радиша“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
 
 ДОО „Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 34.175,85 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-104/21 од 
23.07.2021. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.                                                          
 
Број:02-404-104/21
Бијељина, 
Датум: 27.07.2021. год.

 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  ДД-10/21

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 28.06.2021. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 41/21 од 02.07.2021. године,   и Исправке  обавјештења 
о набавци дана 14.07.2021. године,  Сл. Гласник БиХ број: 
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44/21 од 16.07.2021. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
РАДИОНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ‘’МИХАЈЛО ПУПИН’’ У БИЈЕЉИНИ- 
II ФАЗА, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина- Представник групе 
понуђача (ДОО „УНИ-ТЕХНИКА“ Бијељина –члан групе 
понуђача)  

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 

 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 170.574,25 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
99/21 од 26.07.2021. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

IV
 Члан групе понуђача ДОО „УНИ-ТЕХНИКА“ 
Бијељина дужан је у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 
Одлуке да достави оригинал или овјерене копије докумената 
којима потврђује вјеродостојност достављене изјаве из 
члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ. Уколико понуђач 
у горе наведеном року не доставе тражену документацију 
уговорни орган  ће у складу са чланом 69. став (2) под д) 
Закона о јавним набавкама поништити поступак јавне 
набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда није 
прихватљива. 

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.

V I
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
                                    
Број:02-404-99/21
Бијељина,
Датум: 28.07.2021. год.

 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  ОЗП-19/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.06.2021. 
године а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 
УРЕЂАЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, 
СЕРВЕР ДИСКОВА, РУЧНИХ СКЕНЕРА И БАТЕРИЈА ЗА 
УПС УРЕЂАЈЕ, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Copitrade“ Бијељина

II 
 Достављена понуда понуђача ДОО „Copitrade“ 
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Copitrade“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 5.499,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-96/21 од 
28.07.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 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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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-96/21
Бијељина, 
Датум: 02.08.2021. год.

 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  ОЗП-10/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Kонкурентског 
захтјева за  достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.06.2021. 
године,  и Исправка за обавјештење о набавци објављеном 
на Порталу јавних набавки дана 20.07.2021. године а која се 
односи на набавку роба: Набавка угља за потребе гријања 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина за грејну 
сезону 2021/2022.”,  понуде је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Zorscomerc“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је  да понуда понуђача ДОО „Zorscomerc“ Бијељина  у 
потпуности испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Zorscomerc“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу од 13.530,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-95/21 од 
28.07.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 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:02-404-95/21
Бијељина, 
Датум: 02.08.2021. год.

 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  ОЗП-30/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.06.2021. 
године а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ 
КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ЗА 
2021. ГОДИНУ, понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Copitrade“ Бијељина
 2. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина
 3. ДОО ’’Printex“, Сарајево

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Copitrade“ Бијељина 
није достављена у складу са захтјевима из тендерске 
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из 
следећих разлога: 
 -Тачком 7.4. Тендерске документације Специфично 
искуство понуђача прописано је да понуђач треба да 
достави: 
 Извршене уговоре  ( набавка и испорука OFFICE 
365 BUSINESS ЛИЦЕНЦИ )  у  последње три године 
рачунајући од момента предаје понуде или за период од 
датума регистрације ( почетка пословања ) ако је  понуђач 
почео са радом прије мање од три године и то минимум 
један уговор у вриједности не мањој од 4.000,00 КМ без 
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ПДВ, а понуђач ДОО „Copitrade“ Бијељина доставио је 
Референц листу и Потврду о завршетку уговорене набавке 
роба у којој је назначено да је предмет уговора била набавка 
ИТ платформе ( Сервери, Лиценце и остало) и MASS Storage 
(Сервери и Лиценце)   што не одговара  траженој тачки 7.4. 
тендерске документације.
 Такође и понуда понуђача ДОО ’’Printex“, Сарајево 
није достављена у складу са захтјевима из тендерске 
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из 
следећих разлога: 
 -Тачком 7.4. Тендерске документације Специфично 
искуство понуђача прописано је да понуђач треба да 
достави: 
 Извршене уговоре  ( набавка и испорука OFFICE 
365 BUSINESS ЛИЦЕНЦИ )  у  последње три године 
рачунајући од момента предаје понуде или за период од 
датума регистрације ( почетка пословања ) ако је  понуђач 
почео са радом прије мање од три године и то минимум 
један уговор у вриједности не мањој од 4.000,00 КМ без ПДВ, 
а понуђач ДОО ’’Printex“, Сарајево доставио је Потврду о 
успјешно извршеним уговорима у којој је назначено да је 
предмет уговора набавка годишње претплате за OFFICE 
365 и Потврда о успјешно реализираним уговорима у којој 
је назначено да је предмет уговора набавка MICROSOFT  
Лиценце што не одговара  траженој тачки 7.4. тендерске 
документације.
 Такође понуђач  ДОО ’’Printex“, Сарајево је доставио 
Изјаву из Члана 52. ЗЈН потписану од пуномоћника 
законског заступника а тачком 7.6.1. је прецизирано да 
Изјаву из члана 52.ЗЈН потписује искључиво законски 
заступник и не може се дати пуномоћ. 

 Достављена понуда понуђача ДОО ’’INFOCOMP“, 
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 4.008,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-90/21 од 
28.07.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 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:02-404-90/21
Бијељина, 
Датум: 02.08.2021. год.

 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-29/21

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 23.06.2021. године и у Сл.гласнику 
Бих бр. 39/21 од 25.06.2021. године, а која се односи на 
набавку радова: “ ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ 
ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, 
ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, 
ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА“, 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “Радиша“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 25.631, 00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-91/21 од 
29.07.2021. 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404- 91/21
Бијељина, 
Датум: 03.08.2021. год.

 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  ТВЈ-04/21

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 15.07.2021. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 44/21 од 16.07.2021. године,  а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА-I ФАЗА,  
понуду је доставио следећи понуђач:

 - ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина  је у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО „ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 427.101,70 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
134/21 од 03.08.2021. 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.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-134/21
Бијељина, 
Датум: 05.08.2021. год.

 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:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-20 (2 Лотa)/21- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 17.06.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.39/21 
од 25.06.2021. године и  Исправка обавјештења о набавци 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 28.07.2021.
године и у Сл.гласнику БиХ бр. 47/21 од 30.07.2021. године 
а која се односи на набавку услуга: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ 
ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА
ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

За ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. АД ’’ Комуналац“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је 
да достављена понуда понуђача АД ’’Комуналац“, Бијељина 
за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

        АД ’’ Комуналац“, Бијељина са понуђеном   цијеном у 
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износу од : 25.577,37 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-97/21 од 
05.08.2021. 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:02-404-97/21-ЛОТ 2 
Бијељина, 
Датум: 09.08.2021. год.

 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  ОЗП-22/21
 

I
  У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 14.06.2021 године и у Сл. гласнику БиХ 
бр.58/21 од 18.06.2021. године, а која се односи на набавку 
услуга: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА понуду су доставили следећи 
понуђачи:

 1. АД „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ БАЊА ЛУКА
 2. ДД ‘’ОСИГУРАЊЕ АУРА’’ БАЊА ЛУКА

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом и на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. АД „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ БАЊА ЛУКА 
34.006,58 КМ
 2. АД ‘’ОСИГУРАЊЕ АУРА’’ БАЊА ЛУКА 34.244,78 
КМ

 оцијењено да је најповољнији понуђач:   

 АД „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ БАЊА ЛУКА са 
понуђеном цијеном у износу од: 34.006,58 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
85/21 од 10.08.2021. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ . 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

 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:02-404-85/2021
Бијељина, 
Датум: 12.08.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“  97/16)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о 
јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), 
и члана 4 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17; 2/18 ), 
Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ГРАДА  БИЈЕЉИНА  ЗА 2021. ГОДИНУ ( I )

I
 Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2021. годину.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
 Непосредни руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за 
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2021. годину, у складу са 
дјелокругом рада сваке организационе јединице.

III
 Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки  
Града Бијељина у 2021. години је саставни дио ове Одлуке.

  IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-46/2021
Бијељина, 
Датум: 11.08.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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) и члана 8. 
став 1. и члана 10.  Одлуке о овлашћењима за прибављање 
и располагање имовином општине Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 31/07) Градоначелник  
Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА ПРАВА РАСПОЛАГАЊА-
СВОЈИНЕ НА ОПШТИНУ ДОЊИ ЖАБАР НА 

ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ

Члан 1.
 Преноси се право располагања-својине са Града 
Бијељина на општину Доњи Жабар на ватрогасном возилу, 
следећих карактеристика:

 - врста возила: Н3-теретно возило
 - марка возила: ФАП 1620
 - регистарска ознака: О18-М-207
 - 1986. годиште
 - максимална снага: 147 кW
 - радни обим мотора: 8000 цм
 - облик каросерије: СГ-специјално-цистерна
 - маса возила: 9000 кг
 - број шасије: 100781
 - број мотора: 147771

Члан 2.
 Право располагања-својине на поккретној ствари 
из члана 1. ове Одлуке преноси се без накнаде.
        

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-2305/21  
Б и ј е љ и н а,                                                                            
Датум, 20.7.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 71. став 1, алинеја 25. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 
9/17), Градоначелник Града Бијељина доноси  

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА O ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА 
ИНВЕСТИТОРА О ФИНАНСИРАЊУ ОПРЕМАЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
КОЈЕ НИЈЕ КОМУНАЛНО ОПРЕМЉЕНО, А НАЛАЗИ 
СЕ У ОБУХВАТУ СПРОВЕДБЕНОГ ДОКУМЕНТА 
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Mијења се члан 1, тачка 3. Рјешења о именовању 
чланова Комисије за разматрање приједлога инвеститора 
о финансирању опремања неизграђеног грађевинског 

земљишта које није комунално опремљено, а налази се у 
обухвату спроведбеног документа просторног уређења или 
урбанистичког плана Града Бијељина, број:02-475-36/21 од 
05.02.2021.године, тако што се умјесто члана Владе Работе 
именује члан Борјан Максимовић.

  II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

Број: 02-475-36/21
Бијељина,
Датум: 19.07.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’,  број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 
13. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана 
26.07.2021. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП ‘’ГРАДСКО 

ГРОБЉЕ’’ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 
допунама Статута ЈКП ‘’Градско гробље’’ д.о.о. Бијељина 
број 11/21 од 23.06.2021. године.

 2. Одлука о измјенама и допунама Статута ЈКП 
‘’Градско гробље’’ д.о.о. Бијељина из тачке 1. овог Рјешења 
и Мишљење Одјељења за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине број 02/3-37-1-1152/21 од 
22.07.2021. 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: 02-014-1-2364/21
Бијељина,       
Датум: 26.07.2021. год.

 ЈКП  “ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ДОО                                   
   БИЈЕЉИНА

  -СКУПШТИНА  ПРЕДУЗЕЋА-
                                                                                                  
 На основу члана 131. и 132. тачка љ) Закона о 
привредним друштвима (“Службени гласник Републике 
Српске” 128/08, 58/09. 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019), 
члана  5. Закона о јавним предузећима ( “Службени гласник 
Републике Српске” број: 75/04 и 78/11 )  и  члана 17. Статута 
ЈКП “Градско гробље” ДОО Бијељина број 6/15, 19/17 и 
21/20, Скупштина предузећа  на сједници одржаној дана 
23.06.2021..године, донијела је

ОДЛУКУ
 о измјенама и допунама Статута ЈКП „Градско гробље“ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ДОО Бијељина
 број 6/15 од 18.06.2015.године

Члан 1.
 У Статуту ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина 
број 6/15, 19/17 и 21/20  мијења се члан 4. и гласи:

 „ Сједиште предузећа је у Бијељини, улица 
Пантелинска број 150.
  Одлуку о промјени фирме, скраћенпм називу и 
сједишту предузећа доноси скупштина Јавног предузећа.“

Члан 2.
 У Статуту ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина 
број 6/15, 19/17 и 21/20   у члану 9. додаје се став 2. и гласи: 
 „Предузеће своју дјелатност врши непосредно и путем 
својих организационих дијелова, односно пословних 
јединица.“
 У Статуту ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина 
број 6/15, 19/17 и 21/20   у члану 9. додаје се став 3. и  гласи„ 1) 
Пословне јединице, као издвојени организациони дијелови 
предузећа, организују се као радне цјелине за вршење 
послова из дјелатности предузећа и немају својство правног 
лица. Одлуку о оснивању и престанку пословних јединица 
доноси Скупштина предузећа, у складу са Законом о јавним 
предузећима Републике Српске  и Законом о привредним 
друштвима. 
 2) Измјене и допуне Одлуке о оснивању пословне 
јединице, односно свих података из садржаја Одлуке, сходно 
члану 3. а)  Закона о привредним друштвима Републике 
Српске доноси Скупштина Предузећа. “
 У Статуту ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина 
број 6/15, 19/17 и 21/20   у члану 9. додаје се став  4. и гласи  
„Руководилац  пословних јединица је директор Предузећа. 
Скупштина Предузећа може да именује и другог 
руководиоца који је у радном односу у предузећу и има 
овлаштење и одговорности за заступање пословне јединице 
без ограничења, уз претходну сагласност Управе предузећа, 
у складу са законом, Статутом и уговором о раду.“ 
 

Члан 3.
У Статуту ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина број 6/15, 
19/17 и 21/20   у члану 17. мијења  се тачка 14. и гласи: „14) 
Одлучује о оснивању и престанку рада пословне јединице,   
као и о промјени назива и сједишта пословне јединице.“
 Досадашња тачка 14. постаје тачка 15. 

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 11/21  
Бијељина,                                                                 
Датум: 23.06.2021.год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’,  број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 
13. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана 
26.07.2021. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Даје се сагласност на Статут Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина број 01-014.2-1/21 од 
20.05.2021. године.

 2. Статут из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за друштвене дјелатности број 02/5-53-1-67/21 од 
01.06.2021. 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: 02-014-1-2365/21
Бијељина,
Датум: 26.07.2021. год.

  На основу члана 17. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник Републике Српске,, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 104. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 37/12, 90/16, 
94/19 и 42/20) и члана 10.  Одлуке о оснивању Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина („Службени гласник 
града Бијељина“ број 12/21) Управни одбор Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина на сједници одржаној 
дана 20.05.2021. године донио је 
 

С Т А Т У Т 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БИЈЕЉИНА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим Статуом, у складу са законом, уређују се 
слиједећа питања: назив и сједиште, правни положај, 
заступање и представљање, дјелатност, планирање рада 
и развоја, стицање и распоређивање средстава, органи и 
дјелокруг њиховог рада, обавјештавање, пословна тајна, 
општи акти и остала друга питања од значаја за пословање 
ЈУ Центра за социјални рад Бијељина.

Члан 2.
 Јавна установа Центар за социјални рад Бијељина 
основана је Одлуком о оснивању Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина  („Службени гласник града 
Бијељина“ број 12/21).

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЦЕНТРА
 

Члан 3.
 Назив установе је Јавна установа Центар за 
социјални рад Бијељина (у даљем тексту: Центар) а скраћени 
назив установе је ЈУ Центар за социјални рад Бијељина.
Сједиште Центра је у Бијељини,  улица Потпоручника 
Смајића број 18.
 Одлуку о промјени сједишта и дјелатности Центра 
доноси Управни одбор уз сагласност оснивача.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Члан 4.
 Центар у правном саобраћају користи печат који је 
величине 35 мм са ћириличним и латиничним написаним 
текстом РЕПУБЛИКА СРПСКА, ЈАВНА УСТАНОВА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА, ГРАД 
БИЈЕЉИНА са амблемом Републике Српске.
 Центар може имати и више печата, уколико у 
свом саставу има одјељења,  и у том случају, у текст печата, 
уписује се и сједиште одјељења. 
 Центар има свој знак-лого који је округлог облика. 
Површина знака-лога је бијеле боје и има два  концентрична 
круга - један, вањски круг је обојен  плавом бојом а у 
другом, унутрашњем кругу  је исписан текст ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА. У средини круга је кућа, 
лијева половина куће је обојена у бијелу а десна половина у 
плаву боју.   Унутар куће су, у прстима,  склопљени дланови 
шаке руку, лијева шака је плаве боје а десна шака је бијеле 
боје.
 Знак-лого Центра се, када се користи на 
меморандуму,  користи у величини у којој се користи и 
печат Центра (35 мм).

III ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 5.
 ЈУ Центар за социјални рад  Бијељина има 
својство правног лица, са свим правима и обавезама и 
одговорностима у складу са Законом.

Члан 6.
 Центар заступа и представља директор, без 
ограничења.
 Директор је овлаштен да у име Центра закључује 
уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Центар 
пред судом и другим органима.
 

Члан 7.
 Директор може, у оквиру својих овлаштења, 
дати другим лицима писмено пуномоћје за закључивање 
одређених врста уговора, као и за предузимање других 
правних радњи.
 У случају одсутности или спречености директора, 
Центар заступа  лице које је одредио директор.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

Члан 8.

 Дјелатност Центра  је:
 88.99  Остале дјелатности социјалног рада без 
смјештаја. д.н.

 Поред основне дјелатности, Центар обавља и 
следеће:
 88.10 Дјелатности социјалног рада без смјештаја за 
старија лица и лица са инвалидитетом и 
 88.9 Остале дјелатности социјалног рада без 
смјештаја
 88.91 Дјелатност дневне бриге о дјеци
 
 У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, 
Центар  врши следећа јавна овлашћења:
 - пружа прву стручну помоћ грађанима,

 - рјешава у првом степену о остваривању права 
утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама о 
проширеним правима у Граду Бијељина,
 -  рјешава у првом степену о остваривању права из 
области породично-правне заштите и старатељства,
 - ради на спровођењу мјера према малољетним 
лицима у кривичном поступку,
 - пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о 
правима из области социјалне заштите,
 - врши надзор над хранитељским породицама,
 - води евиденцију и документацију о правима, 
пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје 
дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 -  врши исплату новчаних права утврђених Законом 
о социјалној заштити и другим прописима и општим 
актима. 

 Поред горе наведених послова, ЈУ Центар за 
социјални рад Бијељина обавља и стручне послове у 
провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне 
и дјечије заштите, и то:

 - открива и прати социјалне потребе грађана и 
проблеме у области социјалне заштите,
 - предлаже и предузима мјере у рјешавању 
социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
 - предлаже мјере за унапређивање социјалне 
заштите и планирање развоја система социјалне заштите у 
Граду Бијељина, организује и спроводи одговарајуће облике 
социјалне и дјечје заштите и непосредно пружа социјалне 
услуге,
 - прати стање у области дјечје и породично-
правне заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за 
унапређивање система дјечје и породичне заштите,
 - развија и унапређује превентивне активности које 
доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
 - пружа дијагностичке услуге, спроводи 
одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и 
стручну помоћ корисницима,
 - подстиче, организује и координира професионални 
и добровољни рад у области социјалне заштите,
 - ради на развоју разноврсних модела збрињавања 
корисника у заједници и социјалних услуга у складу са 
потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
 - пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног 
збрињавања и прихватилишта,
 - подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, 
међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне 
дјелатности,
 - обавља послове савјетовалишта за проблеме брака 
и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и 
дјеце,
 - обавља аналитичко-истраживачке послове у Граду 
Бијељина и
 - обавља и друге послове утврђене законом и 
одлукама Града Бијељина.

V ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 9.
 Центар има право и обавезу да доноси план и 
програм рада, у складу са законом, плановима и програмима 
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рада оснивача.

Члан 10.
 Програм рада Центра доноси Управни одбор 
Центра, на приједлог директора.

VI СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 11.
 Средства за рад Центра обезбјеђују се из:
 - буџета Града
 - буџета Републике
 - посредством донација и спонзорства домаћих и 
страних физичких и правних лица и
 - других извора у складу са законом.

Члан 12.
 Распоред финансијских средстава врши се на 
основу Програма рада и финансијског плана за текућу 
годину на које сагласност даје оснивач.
 

Члан 13.
 У буџету града обезбјеђују се средства за 
финансирање и суфинансирање основних и проширених 
права из области социјалне заштите  у складу са  Законом 
о социјалној заштити као и другим законима и прописима 
којима се уређује надлежност и поступање Центра.

VII ОРГАНИ  ЦЕНТРА И ДЈЕЛОКРУГ ЊИХОВОГ РАДА

Члан 14.
 Органи управљања Центра су: директор и управни 
одбор.
 Органе управљања именује и разрешава оснивач.

 1. Директор

Члан 15.
 Директор руководи радом Центра са свим 
овлаштењима по закону.
 Директора именује оснивач, уз претходну 
сагласност министарства надлежног за социјалну заштиту, 
на период од четири године и уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције.
 По истеку мандата, исто лице може бити поново 
именовано на те послове, на начин прописан законом и 
овим Статутом.
 

Члан 16.
 За директора Центра може бити именовано лице 
које, поред општих услова предвиђених законом, испуњава 
и следеће посебне услове:

 - да има високу стручну спрему (Факултет 
политичких наука-смјер социјални рад и социјална 
политика, Правни факултет, Филозофски факултет-група 
за пегагогију, психологију или социологију, Дефектолошки 
факултет, Факултет економских усмјерења),
 - да има најмање 5 година радног искуства у струци,
 - положен стручни испит за рад у органима управе
 - да није осуђиван за кривична дјела која га чине 
неподобним за вршење функције директора,
 - посједовање руководних и организационих 

способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова и
 - програм рада.

Члан 17.
 Вршиоца дужности директора именује оснивач у 
случају:
 - када директор није именован или
 - када је због дуже одсутности сријечен да обавља 
функцију.
 Вршилац дужности директора има сва права, 
дужности и одговорности директора.

Члан 18.
 Директор је самосталан у вршењу послова из 
дјелокруга свог рада.
 Директор је за свој рад одговоран оснивачу, 
управном одбору и радницима.

Члан 19.
 Директор Центра организује и руководи радом 
и пословима Центра, заступа и представља Центар према 
трећим лицима и одговоран је за законитост рада Центра.
 У остварењу обавезе из става 1. овог члана, 
директор обавља и следеће послове:

 1. предлаже план и програм рада и предузима мјере 
за њихово спровођење,
 2. извршава одлуке Управног одбора,
 3. подноси извјештај о резултатима пословања 
Центра по периодичним и годишњим обрачунима,
 4. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
 5. предлаже Управном одбору унутрашњу 
организацију и друга општа акта,
 6. одлучује о потребама заснивања радног односа, о 
избору радника за заснивање радног односа, распоређивању 
радника, престанку радног односа, изриче дисциплинске 
мјере у складу са законом и врши друге послове везане за 
остваривање права радника,
 7. доноси одлуке и упутства у вези са радом и 
пословањем Центра,
 8. извршава правоснажне одлуке суда донијете у 
поступку за заштиту права радника,
 9. обавља и друге послове предвиђене законом и 
општим актима Центра.

Члан 20.

 Критеријуми за разрешење директора су:
 - истек мандата на који је именован
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града.

 2. Управни одбор

Члан 21.
 Управни одбор сачињава пет чланова која се 
именују и разрешавају од стране оснивача.
 Управни одбор се именује на период од 4 године уз 
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
 Чланови Управног одбора не могу бити из реда 
запослених у Центру.
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Чланови Управног одбора за свој рад одговарају оснивачу.

Члан 22. 
 За члана Управног одбора Центра може бити 
именовано лице које, поред општих услова предвиђених 
законом, испуњава и следеће посебне услове:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Центар
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања
 - доказани резултати на ранијим пословима.

Члан 23.
 Управни одбор врши следеће послове:

 - доноси Статут, 
 - одлучује о пословању Центра,
 - разматра и усваја извјештај о раду и извјештај о 
финансијском пословању,
 - доноси програм рада и финансијски план Центра,
 - одлучује о кориштењу средстава у складу са 
Законом,
 - бира предсједника Управног одбора, 
 - доноси Пословник о раду Управног одбора
 - стара се о истинитом, потпуном и благовременом 
обавјештавању радника
 - врши и друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 24.
 Критеријуми на разрешење чланова Управног 
одбора су:
 - истек мандата на који су именовани
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада 
Центра
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице
 - оставка већине чланова Управног одбора
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

Члан 25.
 Ближе одредбе о начину рада Управног одбора 
регулишу се Пословником о раду Управног одбора.
 

VIII ОБАВЈЕШТАВАЊЕ РАДНИКА

Члан 26. 
 Органи Центра дужни су да обезбједе редовно, 
благовремено, истинито, потпуно и по садржини и обиму 
приступачно обавјештавање радника о цјелокупном 
пословању Центра.

Члан 27.
 Радници имају право да буду обавјештени о раду и 
о извршавању одлука Управног одбора и директора Центра.
 За благовремено и истинито обавјештање радника, 
одговорни су предсједник Управног одбора и директор 
Центра.
 

IX  ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 28.
 Пословном тајном сматрају се сви документи и 

подаци чије би саопштавање неовлаштеним лицима, због 
њихове природе и значаја било противно интересу Центра.

Члан 29.
 Пословном тајном Центра сматрају се нарочито она 
документа и подаци:
 - које надлежни орган прогласи пословном тајном
 - које надлежни орган, као такве, саопшти Центру
 -породично-правне и личне природе које се сазнају 
приликом стручног рада са странкама.

Члан 30. 
 Документа и подаци који се сматрају пословном 
тајном може другим лицима или органима саопштити само 
директор или лице које је директор овластио.
 Радници који располажу документима и подацима 
који су проглашени пословном тајном дужни су да их чувају 
на безбједном мјесту и не могу их неовлаштено саопштавати 
или давати на увид.
 Дужност чувања пословне тајне имају сви радници 
који је на било који начин сазнају.
 Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку 
рада у Центру.

X ОПШТИ АКТИ

Члан 31.
 Статут Центра је основни општи акт Центра.
 Други општи акти Центра не могу бити у 
супротности са Статутом.

Члан 32.
 Иницијативу за доношење, измјену и допуну 
Статута и другог акта могу поднијети:
 - радници,
 - Управни одбор,
 - оснивач,
 - директор.
 
 Иницијатива из става 1. овог члана покреће се 
достављањем приједлога у писменој форми директору или 
Управном одбору, који су дужни да је размотре у року од 15 
дана од дана пријема и да донесу одговарајуће одлуке.

Члан 33.
 Објављивање општих аката врши се одмах по 
њиховом доношењу,  истицањем на огласној табли Центра.
 Општа акта ступају на снагу наредног дана  од 
дана објављивања на огласној табли Центра, осим општих 
аката на које сагласност даје оснивач или градоначелник 
у којем случају општа акта ступају на снагу даном давања 
сагласности на исте.

Члан 34.
 Поред Статута Центар има следеће опште акте:
 
 - Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста,
 - Правилник о раду
 - Правилник о финансијском пословању
- и друге акте чија обавеза доношења произилази из закона 
и овог Статута.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
 Даном ступања на снагу овог Статута престаје 
да важи Статут Јавне установе Центар за социјални рад  
Бијељина број 01-014.2-1/13 од 16.07.2013. године.

Члан 36.
 Овај Статут ступа на снагу даном давања 
сагласности на исти а објавиће се на огласној табли Центра.

Број : 01-014.2-1/21
Бијељина,   
Датум:  20.05.2021.год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-11/21 од 04.02.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број 162 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника 
„ПЕРЕ СТАНИЋА 15-17“ Бијељина, улица Пере Станића бр. 
15 Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ПЕРЕ СТАНИЋА 15-17“ Бијељина, улица Пере Станића бр. 
15,  Регистарски лист број: 162.
 Оснивачи: 16 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: Бранислав Митровић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Селма Исламовић.

Број:  02/3-372-11/21
Бијељина,
Дана:  04.02.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-103/21 од 26.07.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 290 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „БАЈЕ СТАНИШИЋА 2021“ улица Баје 
Станишића 35 улаз А Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„БАЈЕ СТАНИШИЋА 2021“ улица Баје Станишића 35 улаз 
А, Регистарски лист број: 290.
 Оснивачи: 10 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 Бошковић, предсједник 
Скупштине станара заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-103/21
Бијељина,  
Дана: 26.07.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-104/21 од 27.07.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 291 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „АТЛАС“ улица Светог Саве број 44, 
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„АТЛАС“ улица Светог Саве број 44, Регистарски лист број: 
291.
 Оснивачи: 12 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 Бошковић, предсједник 
Скупштине станара заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-104/21
Бијељина,
Дана: 27.07.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-108/21 од 04.08.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 292 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „ВАСЕ ТОДОРОВИЋА 3“ улица Васе 
Тодоровића број 3, Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ВАСЕ ТОДОРОВИЋА 3“ улица Васе Тодоровића број 3, 
Регистарски лист број: 292.
 Оснивачи: 6 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
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оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник:  Јован Вујић, предсједник 
Скупштине станара заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-108/21 
Бијељина,  
Дана: 04.08.2021. год.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-08/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-07-У1-П1/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-28/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 (2 ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-30/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-Н-01/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-01/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-03/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-38/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-27/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-23 (3 ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-02/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-04/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-03/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-05/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-10/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-07 (4 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-07 (4 ЛОТА)/21-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-07 (4 ЛОТА)/21-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-07 (4 ЛОТА)/21-ЛОТ 4

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СГ-01/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ШИФРА: ПР-02/21

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ШИФРА: СКП-06 (5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-02/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ИП-02/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-03/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-10/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-19/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-10/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-30/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-29/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-04/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

САДРЖАЈ
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СКП-20 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-22/21

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2021. ГОДИНУ (I)
-ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. 
ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА ПРАВА 
РАСПОЛАГАЊА-СВОЈИНЕ НА ОПШТИНУ 
ДОЊИ ЖАБАР НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ  
ПРИЈЕДЛОГА ИНВЕСТИТОРА О 
ФИНАНСИРАЊУ ОПРЕМАЊА НЕИГРАЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ 
НИЈЕ КОМУНАЛНО ОПРЕМЉЕНО, А 
НАЛАЗИ СЕ У ОБУХВАТУ СПРОВЕДБЕНОГ 
ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА
- ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
СТАТУТА ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО 
БИЈЕЉИНА БРОЈ 6/15 ОД 18.06.2015. ГОДИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СТАТУТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
- СТАТУТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПЕРЕ СТАНИЋА 15-
17“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ПЕРЕ СТАНИЋА БР. 15 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БАЈЕ СТАНИШИЋА 
2021“ УЛИЦА БАЈЕ СТАНИШИЋА 35 УЛАЗ А 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „АТЛАС“ УЛИЦА 
СВЕТОГ САВЕ БРОЈ 44, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ВАСЕ ТОДОРОВИЋА 
3“ УЛИЦА ВАСЕ ТОДОРОВИЋА БРОЈ 3, 
БИЈЕЉИНА



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


