
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 7. децембар 2021. године  БРОЈ 28 / 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  д о н о с и

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 02.12.2021. до 15.12.2021. 
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 02.12.2021. до 15.12.2021. 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 
02.12.2021. до 15.12.2021. 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 02.12.2021. до 15.12.2021. године у периоду од 
24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 
шалтерске продаје.

 5. Од 02.12.2021. до 15.12.2021. године у периоду од 
06:00 до 03:00 часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке 
(1) ове Наредбе, дозвољава се:
 1) организација културних и традиционалних 
манифестација и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за 
јавно здравство Републике Српске“,
 2) такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и 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. Задужују се све васпитно-образовне установе 
на подручју Града Бијељина  и Градски штаб за ванредне 
ситуације да у складу са епидемиолошком ситуацијом, редовно 
обавјештавају Министарство просвјете и културе, те да уколико 
буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у 
школама и преласку на одвијање наставе на даљину.

 8.  Приједлог за обустављање наставе у школама из 
тачке 7. ове Наредбе може да обухвата све школе на подручју 
Града или само одређене школе са или без подручних одјељења.

 9. 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.

 10. Изузетно од тачке 9. 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.

 11. 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.

 12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више 
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лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким 
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у складу 
са тачком 9. ове Наредбе са посебном пажњом на ограничење 
броја лица у објекту у зависности од површине укупног 
простора објекта.

 13.  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.

 14. 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.

 15. 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.  
   
 16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија 
у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 17.   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.

 18. Надзор у провођењу ове Наредбе врше Одјељење 
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције 
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу са 
Министарством унутрашњих послова и Републичком управом 
за инспекцијске послове.

 19. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из 
тачке 18. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 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.    
    
 20. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом. 
       
 21. Ступањем на снагу ове Наредбе  престаје да важи  
Наредба о обавезном спровођењу  мјера  за  реаговање  на  појаву  
болести  изазване  новим  вирусом  
корона (COVID-19) на територији Града Бијељина број: 02-014-
1-3295/21 од 17.11.2021. године. 
        

22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће објављена у 
“Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-3832/21
Бијељина,
Датум, 3.12.2021. 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 УСЛУГА 

ШИФРА: ОЗП-28/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-28/21

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

УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2022.ГОДИНЕ

III
                   Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 12.820,51 КМ (без ПДВ) односно 15.000,00 КМ (са 
ПДВ). Средства  ће бити  обезбјеђена из буџета за 2022. годину са 
буџетске ставке“Трошкови комуналних услуга“ економски код 
412200 , потрошачка јединица 0005240.

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора а најраније од 01.01.2022.године  до 
31.12.2022.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Број 28 - Страна 3Службени гласник Града Бијељина7. децембар 2021.

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: 02-404-198/21
Бијељина,
Датум: 24.11.2021. 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 ), и члана 
18. и члана 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 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-30-у2/19
 

I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под шифром: ДД-

30-У2/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће 
се јавна набавка следећих радова: УТВРЂИВАЊЕ   ВИШКА  
РАДОВА  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОБЈЕКТА  СОКОЛСКИ 
ДОМ  У БИЈЕЉИНИ  - III ФАЗА , ДОДАТНИ УГОВОР  НА 
УГОВОР БРОЈ :02-404-238/19 ОД 03.03.2020.ГОДИНЕ.

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 2  је  250.481,40 КМ (без ПДВ-а) односно  
293.063,24 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2021. године са буџетске ставке „Реконструкција спортских 
објеката-кредит из 2020. Године (Соколски дом)“ (економски 
код 511200, потрошачка јединица 0005210).

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци Чл.24 ЗЈН.

V
Радови су изведени уз претходну Сагласност број: 02-014-1-
3299/21 од 18.11.2021. 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: 02-404-200/21
Бијељина,
Датум: 30.11.2021. 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 ) члана 18, 
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: Ф-Н-01/21

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: Ф-Н-01/21

II
 За потребе Одјељење за финансије, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :

ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА 
  

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  160.000,00КМ.
Средства  ће бити  обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови 
банкарских услуга и платног промета“,  економски код  412700 
потрошачка  јединица 0005140 и то:  средства у износу од 
40.000,00 КМ ће се обезбиједити  из буџета за 2022. годину, 
средства у износу од 40.000,00 КМ из буџета за 2023. годину , 
средства у износу од 40.000,00 КМ из буџета за 2024. годину и 
средства у износу од 40.000,00 КМ из буџета за 2025. годину.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију је четири године од  потписивања 
Оквирног споразума . 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда са 
следећим подкритеријумима: 
1.Каматна стопа  на депонована средства  по виђењу – 10 бодова
2.Цијена – 90 бодова 

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

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

Број: 02-404-201/21
Бијељина,
Датум: 30.11.2021. 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 ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: ДД-15-П1/21

 
I

ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под шифром: ДД-
15-П1/21

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

ОБРАДА ШПАЛЕТНИ ОКО НОВОУГРАЂЕНИХ ПРОЗОРА 
НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  5.128,21 КМ (без ПДВ-а) односно 
6.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена из буџета 
Града  за 2021. године са буџетске ставке „Инвестиције у 
културне установе Домове културе, и домове културе у мјесним 
заједницама“ економски код: 511 100,  потрошачка јединица 
0005210. 

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

V
 Рок за реализацију радова је 10 (десет) дана од дана 
увођења у посао. Извођач ће бит уведен у посао у року од 10 
(десет) дана од дана потписивања Уговора, а крајњи рок за 
реализацију је 10 (десет) дана од дана увођења у посао.
                

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: 02-404-199/21
Бијељина,
Датум: 30.11.2021. 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 ), 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ДД-04-П1/21

 
I

ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци РОБА   под шифром: 
ДД-04-п1/21 

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

НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ У ОКВИРУ 
‘’СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ 

БИЈЕЉИНА’’

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.264,96 КМ (без ПДВ-а) односно 
2.650,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 
2021. године са буџетске ставке „Стамбено збрињавање Рома, 
суфинансирање пројеката, 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 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

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

Број: 02-404-202/21
Бијељина,
Датум: 02.12.2021. 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 СКП-21/21

I
 Отказује се поступак јавне набавке услуга која се односи 
на: САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА. 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, а на основу жалбе АД „ Комуналац“ Бијељина 
протоколисане код Уговорног органа под бројем: 02/404-
169/2021 од 04.11.2021. године, Службене забиљешке Број: 02/8-
052-5-7/21 од 12.10.2021. године и на основу Рјешења Број: 02-
404-169/2021 од 05.11.2021. године.  Овом Одлуком се ставља 
ван снаге Одлука о приступању поступка број:02-404-169/21 од 
16.09.2021. године.

II
 Поступак јавне набавке услуга: САДЊА ДРВОРЕДНИХ 
САДНИЦА, шифра:СКП-21/21 покренут је Налогом број:02/3-
37-1-1397/2021 од 06.09.2021. године од стране Одјељења за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. Дана 
08.10.2021.године у 13:00 часова одржано је јавно отварање 
понуда  у складу са тендерском документацијом. Комисији 
за јавне набавке достављена је једна понуда понуђача ДОО 
„Прунус“ Какањ. Понуда понуђача АД „Комуналац“ Бијељина  
је достављена на протокол уговорног органа  08.10.2021.године 
у 10:02 часова, међутим понуда због техничке грешке није 
достављена у Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор, те 
Одсјек није ни на који начин обавјештен да је достављена понуда 
наведеног понуђача, односно понуда није до момента отварања 
понуда достављена Комисији за јавне набавке. Службеном 
забиљешком Одјељења за општу управу Број: 02/8-052-5-7/21 
од 12.10.2021. године образложена је учињена грешка од стране 
Одјељења за општу управу. 
 Комисија је отворила  једину приспјелу понуде 
и сачинила Записник о отварању понуда, не знајући 
за чињеницу да је понуда понуђача, односно жалиоца 
А.Д.“КОМУНАЛАЦ“Бијељина запримљена на протокол 
уговорног органа. Узимајући  у  обзир горе наведене чињенице, 
Уговорни орган ће отказати предметни поступак јавне набавке  
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.

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

VI
 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

Број:02-404-169/2021
Бијељина,
Датум: 26.11.2021. 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-18/21

I
 У поступку јавне набавке путем  Конкурентског захтјева 
за достављање понуда  уз провођење Е-аукција, објављеном 
на Порталу јавних набавки дана 15.10.2021. године, а која се 
односи на набавку роба: НАБАВКА ТОРБИ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО  „INTER-COM“ Зеница 
 2. ТР „ДЕЛТА Д“ Бијељина 
 3. ДОО „Мојић“ Бијељина

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

1. ТР „ДЕЛТА Д“ Бијељина ........................................................................
..................................................................................3.490,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Мојић“ Бијељина...........................................................................
..................................................................................3.500,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО  „INTER-COM“ Зеница.................................................................
..................................................................................4.294,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
  

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ТР „ДЕЛТА Д“ Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

3.490,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/21 
од 17.11.2021. 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. 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 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-177/21
Бијељина,
Датум: 24.11.2021. 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  КГН-11/21

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног поступка  
уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 25.10.2021. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 66/21 од 
29.10.2021. године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 
И УГРАДЊА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ У ИНОВАЦИОНОМ 
ЦЕНТРУ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, понуде је доставио следећи 
понуђач:
 1. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина

II
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је да 
достављена понуда испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  
оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

5.597,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-184/21 
од 19.11.2021. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-184/21
Бијељина,
Датум: 26.11.2021. 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-42/21

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 21.10.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.66/21 од 
29.10.2021. године, а која се односи на набавку радова: ИЗРАДА 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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СТАРОГ ПУТА ОД БАБИНОГ АЈРА ПРЕКО ЈАЊИЋА КОСЕ 
ДО ЗАСЕОКА ЈАЊИЋИ У ГЛАВИЧОРКУ, К.О. БУКОВИЦА 
ДОЊА,  понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’Радиша“, Бијељина 

II
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је да 
достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, 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  ’’Радиша“  Бијељина 
са понуђеном    цијеном у износу од :

         5.820,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-187/21 
од 18.11.2021. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-187/21
Бијељина,
Датум: 26.11.2021. 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  КГН-10-п2/21

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка  
уз провођење Е - аукције,  објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 25.10.2021. године, и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 66/21 
од 29.10.2021. године и Исправке за  обавјештења о набавци дана 
23.11.2021. године,  Сл. Гласник БиХ број: 72/21 од 26.11.2021. 
године а која се односи на набавку радова: ИЗРАДА ДЕСЕТ 
ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ, понуду је доставио 
следећи понуђач:

- ДОО „Катаник“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је да 
достављена понуда испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  
оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Катаник“ Бијељина, 
са понуђеном цијеном у износу од

3.300,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
186/2021 од 29.11.2021. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН

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

Број:02-404-186/2021
Бијељина 
Датум: 02.12.2021. 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-40/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 29.10.2021. године; и у Сл.гласнику БиХ бр.67/21 
од 05.11.2021. године а која се односи на набавку радова: 
ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ И УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА СА 
УРБАНИМ МОБИЛИЈАРОМ У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА 
ПАВЛА У БИЈЕЉИНИ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Мост“ Бијељина
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина -Представник групе 
понуђача  и ДОО „Илиџа путеви“ Илиџа-члан групе)
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II 
 Након разматрања приспјелих понуда комисија је 
установила  да су све понуде достављене у складу са тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и након 
проведене е-аукције, утврђена  коначна ранг листа понуђача 
који су учествовали на е-аукцији:

1. ДОО „Мост“ Бијељина.............................................................................
..............................................................................344.000,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина.................................................................
.............................................................................344.600,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина............................................................ 
..............................................................................446.046,10 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Мост“ Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од

344.000,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
188/2021 од 30.11.2021. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН

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

Број:02-404-188/21
Бијељина,
Датум: 03.12.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“,број:  97/16), члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), 
члана 13. Правилника  о поступцима задужења, коришћења и 
расходовања опреме и ситног инвентара  („Службени гласник 
Града Бијељина“, број:6/13) Градоначелник Града Бијељина дана 
23.11.2021.године   д о н о с и:

О Д Л У К У
о расходовању имовине на основу Извјештаја Комисије о 
расходовању средстава Града Бијељина број: 02/10-054-1-

686/2021 од 08.11.2021. године

I
 Искњижити вриједност намјештаја која због физичког 
оштећења више није у употреби и то набавне вриједности од 
2.797,86 КМ, отписане вриједности 2.785,20 КМ на контима 
011221- Намјештај и 011229- Корекција вриједности намјештаја, 
а разлику за износ садашње вриједности од 12,66  евидентирати 
на конто 471913 - Губици по основу расходовања имовине.

II
             Искњижити вриједност расходоване телефонске  опреме 
због дотрајалости и неисправности која више није у функцији  
у набавној вриједности од 23,40 КМ, отписаној вриједности 
од 23,40 КМ на контима 011233-Телефонска опрема и 011239- 
Корекција вриједности комуникационе опреме..

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

IV
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.

   
V

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

Број: 02-014-1-3323/21
Бијељина,
Бијељина, 23.11.2021.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19 и 
16/21), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ ,број: 9/17), члана 3. Одлуке о награђивању 
волонтерског активизма у Општини Бијељина („Службени 
гласник Општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 2. Правилника 
о критеријумима и поступку за додјелу признања Града за 
волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“ број: 15/11 и 
17/12 и 19/17), Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и 

 ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ  ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ 

АКТИВИЗАМ

Члан 1.
 Овом одлуком се утврђује број лица  којима ће се 
додјелити признања Града за волонтерски активизам.

Члан 2.
 Сходно члану 11. став 1. Правилника о критеријумима 
и поступку за додјелу  признања Града за волонтирање 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 15/11, 17/12 и 19/17), 
утврђује се листа кандидата за додјелу признања:

 1. Драган Вулин..............................................................................
..........................Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
 2. Цвија Мишић.............................................................................
..........................Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
 3. УРЕМ „Сигуран корак“ Бијељина......................................
..........................Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
  

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

Број: 02-014-1- 3819/21
Бијељина, Датум: 29.11.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19 и 
16/21), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број 9/17), члана 5. Одлуке о  награђивању 
волонтерског активизма у Општини Бијељина („Службени 
гласник Општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 12. Правилника 
о критеријумима и поступку за додјелу признања Града за 
волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“ број: 15/11, 
17/12 и 19/17) Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ  НОВЧАНЕ НАГРАДЕ УЗ ПРИЗНАЊЕ 

„НАГРАДА  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ 
АКТИВИЗАМ“

Члан 1.
 Овом одлуком одређује се и додјељује износ новчаних 
средстава уз признање „Награда Града Бијељине за волонтерски 
активизам“.

Члан 2.
  Сходно члану 6. став 2. Одлуке о награђивању 
волонтерског активизма у Општини Бијељина („Службени 
гласник Општине  Бијељина“ број: 6/11) и  члана 12. став 2.  
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу признања 
Града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“ 
број: 15/11 и 17/12 и 19/17) Градоначелник Града је одредио 
новчани износ за добитнике признања у висини од 100,00 КМ.

Члан 3.                                                  
                  Признањe „Награда Града Бијељина за волонтерски 
активизам“ и новчанa наградa додјељује се Драгану Вулину за 
изузетне волонтерске активности од значаја за Град Бијељину и 
волонтерски активизам у 2021. години. 

                                                          Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-3820/21    
Датум: 29.11.2021. год.

 На основу члана  118. Закона о уређењу простора 
и грађења (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
40/13,0106/15 и 3/16),  Правилника о вршењу стручног надзора 
у току изградње објекта (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 7/04)  и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 9/17)  Градоначелник Града 
Бијељина,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именујe се :

1. Биљана Љотић Марковић, дипл.инж. грађевине, лице за 
праћење,
2. Мирјана Крстановић, дипл.инж.ел.-јака струја,
3. Александар Пљеваљчић, дипл.инж. грађевине-хидро-водовод 
и канализација,

4. Миленко Марковић, дипл.инж. архитектуре

из Бијељине, за вршење стручног надзора над извођачем 
радова на “Изградња ватрогасног дома I фаза, према Уговору 
број: 02/404-134/21 од 23.8.2021. године, закљученог између 
инвеститора Град Бијељина и ДОО “Призма” Бијељина.

II
 Лице за праћење именује се из реда надзорних 
инжињера који имају одговарајућу лиценцу и одговоран је за 
усаглашавање рада тима на изградњи појединих фаза у изградњи 
објекта или дијелова објекта.

III
 Стручни надзор обухвата: контролу одговарајуће 
примјене техничке документације, контролу и провјеру 
квалитета извођења радова и примјену прописа, стандарда, 
техничких норматива и норми квалитета радова, контролу 
квалитета материјала, опреме и инсталација који се уграђују, 
давање упустава извођачу радова и по потреби, обезбјеђења 
детаља за извођење радова, а све у складу са Правилником о 
вршењу стручног надзора у току изградње објекта (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 7/04).

  IV
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО:  
1. Биљана Љотић Марковић
2. Мирјана Крстановић, 
3. Александар Пљеваљчић,
4. Миленко Марковић,
5. Територијална ватрогасна јединица
6. Извођач радова, 
7. Евиденција

Број: 02-014-1-2944/21
Бијељина,
Датум: 6.10.2021. год.   

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина дана 30. 
новембра 2021. године донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊА БРОЈ: 02-014-1-

2944/21 ОД 6.10.2021. ГОДИНЕ

I
 Ставља се ван снаге Рјешење број: 02-014-1-2944/21 од 
6.10.2021. године. 

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

Број: 02-014-1-3809/21

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Бијељина,
Датум, 30.11.2021. год.

        На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА ЗА 

2021. ГОДИНУ

I
         Образује се Комисија за попис обавеза,  у следећем саставу: 

 1. Мишо Полетан, предсједник;
  Наташа Мастило, замјеник предсједника;

 2. Брано Грујичић, члан;
 Зорица Тешановић, замјеник члана;

 3.  Синиша Перић, члан;
 Славица Николић, замјеник члана.
 

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис обавеза у складу са одредбама Правилника 
о организацији и спровођењу пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3804/21        
Бијељина                                                                                 
Датум, 30. новембар  2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА 

И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
         Образује се у Комисија за попис постројења и опреме, 
драгоцјености и нематеријалне произведене имовине, у 
следећем саставу: 

 1. Александар Капетина, предсједник;
 Миладинка Гајић, замјеник предсједника;
 
  2. Биљана Стајић, члан;
  Драган Калабић, замјеник члана;

       3. Тања Терзић, члан;
  Весна Љубојевић, замјеник члана.

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је 
да изврши попис постројења и опреме, драгоцјености и 
нематеријалне произведене имовине у складу са одредбама 
Правилника о организацији и спровођењу пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године. 

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

Број: 02-014-1-3803/21
Датум, 30. новембар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСХОДОВАЊЕ 

СРЕДСТАВА ГРАДА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
      Образује се Комисија за расходовање средстава Града, у 
следећем саставу: 

 1. Борка Радовановић, предсједник;
 Дејана Савић, замјеник предсједника;

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 2. Самир Сахити, члан;
 Милан Митровић, замјеник члана;

       3. Данко Новаковић, члан;
 Златко Симић, замјеник члана.  

II
 Задатак Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши расходовање средстава Града која су ван функције због 
физичког оштећења, дотрајалости или техничке неисправности 
а у складу са Правилником о поступцима задужења, коришћења 
и расходовања опреме и ситног инвентара и о томе сачини 
Извјештај који доставља Одјељењу за финансије и Централној 
пописној комисији.

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

Број: 02-014-1-3805/21
Б и ј е љ и н а,                                                                                 
Датум, 30. новембар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И 

СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА ЗА 2021. 
ГОДИНУ

I
            Образује се Комисија за попис објеката и сталних средстава 
у фази прибављања, у следећем саставу: 

 1. Драган Перић, предсједник;
 Гордана Лазић, замјеник предсједника;

 2. Тања Трифковић, члан;
 Славица Савић, замјеник члана; 

  3. Борис Вуковић, члан;
 Игор Тодоровић, замјеник члана; 
      

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис објеката и сталних средстава у фази прибављања 
у складу са одредбама Правилника о организацији и спровођењу 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 

се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3802/21
Бијељина,                                                                        
Датум, 30. новембар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗЕМЉИШТА И 

БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ  ЗА 2021. ГОДИНУ

I
         Образује се Комисија за попис земљишта и биолошке 
имовине, у следећем саставу: 

 1. Горан Спасојевић предсједник;
 Суада Поповић, замјеник предсједника;

 2. Радован Петровић, члан;
 Александар Трифковић, замјеник члана;

 3.  Стеван Остојић члан;
 Драган Стакић, замјеник члана.  

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу са 
одредбама Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3801/21
Бијељина                                                                                 
Датум,  30. новембар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 28 - Страна 12 7. децембар 2021.
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА 

МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
            Образује се Комисија за попис залиха материјала и ситног 
инвентара,  у следећем саставу: 

 1. Љубица Видић, предсједник;
  Јелена Шаренац Бурић, замјеник предсједника;

 2. Гордана Антић, члан;
  Зоран Иконић, замјеник члана;

 3. Предраг Јовић, члан;
 Весна Живковић, замјеник члана.  
 

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис залиха материјала и ситног инвентара у складу 
са одредбама Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3800/21   
Бијељина                                                                                 
Датум,  30. новембар 2021. год.

        На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПЛАСМАНА, 

ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
         Образује се Комисија за попис пласмана, потраживања и 
аванса, у следећем саставу: 

 1. Ивана Јововић, предсједник;
 Ивана Љубинковић, замјеник предсједника;

 2. Бојан Ристић, члан;
  Јован Николић, замјеник члана;

 3. Дејана Манојловић, члан;
 Љубиша Лазић, замјеник члана.  
 

II
         Задатак  Комисије  из  претходне тачке овог Рјешења је 
да изврши попис пласмана, потраживања и аванса у складу са 
одредбама Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3799/21 
Бијељина                                                                                 
Датум, 30. новембар  2021. год.

          На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18), Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И 

ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
         Образује се Комисија за попис готовине и готовинских 
еквивалената,  у следећем саставу: 

 1. Дарко Стевић, предсједник;
 Славица Угреновић, замјеник предсједника;

 2. Сања Јоцић, члан;
 Давор Давидовић, замјеник члана;

 3.Милица Ступар, члан;
 Јока Стајић, замјеник члана.  
 

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења је да 
изврши попис готовине и готовинских еквивалената у складу 
са одредбама Правилника о организацији и спровођењу пописа 
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и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 01/18).
          Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31. децембар 
2021. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
          Пописне листе и Извјештај о извршеном попису достављају 
се Централној пописној комисији, најкасније до 25. јануара 2022. 
године.  

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

Број: 02-014-1-3798/21
Бијељина                                                                                 
Датум, 30. новембар  2021. год.

         На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9, 
10. и 11. Правилника о организацији и спровођењу пописа 
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
28/16 и 1/18) Градоначелник  Града Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

2021. ГОДИНУ

I
         Образује се Централна пописна комисија за 2021. годину у 
сљедећем саставу:

 1. Бобан Станкић, предсједник
 Милан Лазић, замјеник предсједника

 2. Никола Вуковљак, члан
 Горана Јовановић, замјеник члана

  3. Вања Ступар, члан
 Драган Гојковић, замјеник члана

 4. Цвијета Јоцић, члан,
 Драган Јовановић, замјеник члана

 5. Огњен Рашевић, члан
 Јованка Милошевић, замјеник члана.

II
         Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења утврђен 
је чланом 8. и 11. Правилника о организацији и спровођењу 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 28/16 и 01/18).
         Централна пописна комисија сачињава коначан Извјештај 
о попису имовине и обавеза и доставља га на усвајање 
Градоначелнику најкасније до 31. јануара 2022. године.

III
         Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-3797/21
Бијељина,
Датум, 30. новембар 2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина 
донио је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА 

I
 У  Комисију за примопредају радова на објекту нове 
Аутобуске станице на мјесту старе Жељезничке станице у Граду 
Бијељина (у даљем тексту: Комисија) по Уговору број: 02-404-
236/19 од 25.06.2020. године  именују се: 

1. Богдан Тадић, мастер инж. електротехнике и    
рачунарства, предсједник, 
2. Радослав Остојић, дипл.правник, члан, 
3. Биљана Љотић Марковић, дипл.инж. грађевине,    
члан,
4. Огњен Гаврић, дипл.инж. архитектуре, члан,
5. Ненад Радић, дипл. инж. грађевине, члан.

II
 Задатак Комисије је да утврди чињенично стање у 
погледу степена: завршености радова на пројекту, квалитета 
и обима изведених радова, са посебним аспектом на рокове 
извођења радова на објекту нове Аутобуске станице на мјесту 
старе Жељезничке станице у Граду Бијељина.
            Примопредаја радова обавиће се дана 01.12.2021. године у 
08:00 часова.
            Комисија је обавезна да о примопредаји  сачини записник 
који садржи нарочито следеће податке и исти достави 
Градоначелнику:
  1) да ли су радови изведени по уговору, прописима и 
правилима струке;
  2) да ли квалитет изведених радова одговара 
уговореном квалитету, односно које радове извођач треба о 
свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком року 
то треба да учини; 
  3) о којим питањима техничке природе није постигнута 
сагласност између овлашћених представника уговарача; 
 4) констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста; 
 5) датум завршетка радова и датум извршене примопредаје .

III
  Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-3320/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. новембар 2021. год.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и 
члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина дана 24. 
новембра 2021. године донио је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА 

ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

I
 У члану 1. став 1. тачка 1. Рјешења о именовању 
Савјета за безбједност саобраћаја на путевима Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина” број: 19/21) умјесто 
Митрић Немање именује се Брадарић Младен, испред Градске 
управе Града Бијељина. 

II
 У члану 1. став 1. тачка 10. Рјешења умјесто др Лазић 
Ђорђа именује се Вујановић Славиша, испред ЈУ Дјечији вртић 
“Чика Јова” Змај. 

III
 У члану 1. став 2. за секретара Савјета умјесто Брадарић 
Младена  именује се Митрић Немања. 

IV
 Остале одредбе Рјешења остају неизмјењене.

V
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-3340/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 24.11.2021. 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 24.11.2021. године дониo je

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ БАЊА 

„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. Даје се сагласност на Правилник о измјени 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Јавној установи Бања „Дворови“ Дворови број: 
04-296/20 од 16.12.2020. године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и мишљење 
Одјељења за привреду број: 02/1-3-1-7/21 од 05.01.2021. 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: 02-014-1-3326/21
Датум, 24.11.2021. год.

 На основу члана 19.став 3. Закона о систему јавних 
служби  („Службени гласник Републике Српске“  бр.68/07 ; 
109/12 i 44/16) и члана 21. став 1., а у вези са  чланом 28. став 
1. тачка 5. Статута  Јавне установе Бања ,,Дворови,, Дворови 
(„Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/18), директор Јавне 
установе Бања ,,Дворови,, Дворови,дана 16.12.2020.године 
доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ 
УСТАНОВИ  БАЊА ,, ДВОРОВИ ,, ДВОРОВИ               

Члан 1.
 У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Јавне установе  Бања ,, Дворови ,, 
Дворови, бр: 01-1142/18. од 22.10.2018 .године (Службени гласник 
Града Бијељина бр: 24/18. од 04.12.2018.године), у Прилогу бр 1. 
Табеларни преглед  систематизације радних мјеста под тачком 
2.Сектор медицине под редним бројем 5. Виши физиотерапеут 
у колони ,,број извршилаца предвиђен Правилником,, мијења се 
и гласи:
,, 2+1 сез. ,,
  под редним бројем 7. Физиотерапеут у колони ,,број извршилаца 
предвиђен Правилником,, мијења се и гласи:
,, 5+3 сез. ,,. 

Члан 2.
  Све остале одредбе  Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе 
Бања ,, Дворови ,, Дворови , бр: 01-1142/18. од  22.10.2018. године,  
остају непромијењене.

Члан 3 .
 Правилник о Измјенама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе 
Бања ,, Дворови ,, Дворови је важећи по добијању сагласности 
од Градоначелника Града Бијељина, а ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Установе.

Број:04-296/2020
Датум: 16.12.2020.год. 

 На основу члана 44., а у вези са чланом 22. став 1. 
тачка б) подтачка 7. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12 и 46/17), члана 71., а у вези чланом 90. став 3. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 09/17) 
и члана 2. Одлуке о формирању градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 5/21 и 8/21) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овим правилником утврђује се унутрашња 
организација Градског штаба за ванредне ситуације као 
оперативно стручног тијела надлежног за координацију и 
руковођење приликом заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на подручју Града Бијељина.

Члан 2.
 Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина 
има команданта, замјеника команданта, начелника и 19 чланова 
штаба.

Члан 3.
 Командант Градског штаба за ванредне ситуације 
је Градоначелник Града Бијељина а замјеник команданта је 
замјеник Градоначеника.

Члан 4.
 Начелник Градског штаба за ванредне ситуације је 
начелник Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
Градске управе Града Бијељина.

Члан 5.
 Поред Команданта, замјеника и начелника у Градски 
штаб за ванредне ситуације Града Бијељина именују се и 
чланови штаба за следеће послове и задатке у области заштите и 
спасавања:
- члан штаба за оперативно-планске послове;
- члан штаба за административне правне и персоналне послове;
- члан штаба за финансијске послове;
- члан штаба за евакуацију и склањање људи и материјалних 
добара;
- члан штаба за социјалну заштиту рањивих категорија 
становништва;
- члан штаба за РХБ заштиту и противепидемиолошку заштиту;
- члан штаба за заштиту од рушевина и експлозија;
- члан штаба за заштиту од поплава и других несрећа на води и 
под водом;
- члан штаба за заштиту од пожара и узбуњивање;
- члан штаба за прву медицинску помоћ;
- члан штаба за заштиту животиња и намјерница животињског 
поријекла;
- члан штаба за заштиту биља и биљних производа;
- члан штаба за збрињавање угрожених и настрадалих;
- члан штаба за заштиту од сњежних падавина, заштиту животне 
средине и асанацију терена;
- члан штаба за питања ангажовања полиције;
- члан штаба за питања ангажовања ОС БиХ;
- члан штаба за информисање-односе са јавношћу;
- члан штаба за здравље и 
- члан штаба специјалиста за здравље.

Члан 6.
 Именовање градског штаба за ванредне ситуације 
врши Градоначелник Града Бијељина према члану 44. а у вези 
са чланом 22. став 1. тачка б. подтачка 7. Закона о  заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17),

Члан 7.
 Даном ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о унутрашњој организацији Градског штаба 
за ванредне ситуације Града Бијељина број: 02-020-3/13 од 
19.03.2013. године, („Службени гласник Града Бијељина“, број. 
7/13).

Члан 8.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-020-10/21
Бијељина 
Датум, 26.11.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-146/21 од 15.11.2021. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 307 упис регистрације Заједнице етажних власника 
„РАЧАНСКА 65“ улица Рачанска број 65, Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„РАЧАНСКА 65“ улица Рачанска број 65, Регистарски лист број: 
307.
 Оснивачи: 27 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: Ацо Глишић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.

Број: 02/3-372-146/21 
Бијељина,                  
Дана, 15.11.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-147/21 од 23.11.2021. године, извршило је 
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 
309 упис регистрације Заједнице етажних власника „САВЕМ 
11 А“ улица Саве Мркаља број 11 а, Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„САВЕМ 11 А“ улица Саве Мркаља број 11 а, Регистарски лист 
број: 309.
 Оснивачи: 23 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
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своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Петра Симић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.

Број: 02/3-372-147/21
Бијељина,  
Дана, 23.11.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-150/21 од 29.11.2021. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 310 упис регистрације Заједнице етажних власника „ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 29“ улица Лазе Лазаревића број 29, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:                                          
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника „ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 29“ улица Лазе Лазаревића број 29, Регистарски 
лист број: 310.
 Оснивачи: 24 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Игор Пејић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.

Број: 02/3-372-150/21
Бијељина,  
Дана, 29.11.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-148/21 од 23.11.2021. године, извршило је 
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 
308 упис пререгистрације Заједнице етажних власника  „КНЕЗ 
ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 47 Б“ улица Кнез Иво од Семберије број 
47 б,  Бијељина,  са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника „КНЕЗ 
ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 47 Б“ улица Кнез Иво од Семберије број 
47 б,  Бијељина, Регистарски лист број: 308.
 Оснивачи: 27 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: Видаковић Александар, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 

самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-148/21
Бијељина, 
Дана, 23.11.2021. год.

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за друштвене 
дјелатности за измјенe у  административном поступку 
“Утврђивање права на финансирање и суфинансирање пројеката 
НВО”, број: 02/5-435-2-134/21 од 17. 11. 2021. године, на основу 
члана 11. Правилника о раду регистра административних 
поступака општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног Мишљења Техничког 
тијела,  дана 01. децембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ У 

ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном 
поступку Града Бијељина под називом “Утврђивање права на 
финансирање и суфинансирање пројеката НВО” који је  заведен 
у Регистру административних поступака под шифром: Б5_10, 
ради усклађивања са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о 
поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју 
Града Бијељина у погледу обима и форме докумената који се 
прилажу у овом поступку и ради усклађивања са тим образаца 
захтјева. 

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена података  
административног поступка у Регистру административних 
поступака Града Бијељина као и у електронском регистру на 
званичној интернет презентацији Града. 
 Измијењени образац захтјева О 02/5 4.2.17 за овај 
административни поступак са приженим обрасцима уз овај 
образац а који су заведени под шифрама О 02/5 4.2.17-1 и О 02/5 
4.2.17-2 биће доступни јавности путем шалтер-сале и званичне 
интернет презентације Града.

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

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

Број:02-057-15/21     
Б и ј е љ и н а,
Датум, 01. децембар  2021. год
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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 УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-28/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-30-У2/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-Н-01/21

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
ДД-15-П1/21

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: 
ДД-04-П1/21

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-21/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-18/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-11/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-42/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-10-П2/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-40/21

ОДЛУКА О РАСХОДОВАЊУ ИМОВИНЕ 
НА ОСНОВУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ 
О РАСХОДОВАЊУ СРЕДСТАВА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА БРОЈ: 02/10-054-1-686/2021 ОД 
08.11.2021. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА 
ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ УЗ 
ПРИЗНАЊЕ „НАГРАДА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ“

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 
ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА НА „ИЗГРАДЊА 
ВАТРОГАСНОГ ДОМА I ФАЗА“ ПРЕМА УГОВОРУ 
БРОЈ: 02-404-134/21 ОД 23.8.2021. ГОДИНЕ 
ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ ИНВЕСТИТОРА ГРАД 
БИЈЕЉИНА И ДОО “ПРИЗМА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊА 
БРОЈ: 02-014-1-2944/21 ОД 6.10.2021. ГОДИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБАВЕЗА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА  И ОПРЕМЕ, 
ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РАСХОДОВАЊЕ СРЕДСТАВА ГРАДА ЗА 2021. 
ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У 
ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ 
ИНВЕНТАРА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И 
АВАНСА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ 
ЕКВИВАЛЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ 
ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ 
БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

САДРЖАЈ



Број 28 - Страна 19Службени гласник Града Бијељина7. децембар 2021.

14

15

15

15

16

30.

1.

2.

3.

4.

1.

16

16

У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ БАЊА „ДВОРОВИ“ 
ДВОРОВИ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 65“ УЛИЦА 
РАЧАНСКА БРОЈ 65, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „САВЕМ 11А“ УЛИЦА 
САВЕ МРКАЉА БРОЈ 11А, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 
29“ УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА БРОЈ 29, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗ 
ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 47 Б“ УЛИЦА КНЕЗ ИВО 
ОД СЕМБЕРИЈЕ БРОЈ 47 Б, БИЈЕЉИНА

АКТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА У 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ 
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ 
„УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НВО“

САДРЖАЈ
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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: 60 примјерака


