Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

04. децембар 2020. године

БРОЈ 55 / 2020

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

часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.

НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији града Бијељина

5. До 21.12.2020. године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и спортиста искључиво
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.

1. У циљу провођења ванредних мјера за
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва до 21.12.2020. године забрањују
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, музика
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће те сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе).
Обавезују се грађани да:
- на отвореном простору и у затвореном простору
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од
два метра, изузев дјеце млађе од 7 година живота, лица са
инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која
обављају физичку спортску и рекреативну активност у
оквиру спортских објеката,
- у затвореним просторијама да се, поред ношења
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два
метра, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. До 21.12.2020. године ограничава се радно вријеме
у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
- свим врстама угоститељских објеката за исхрану
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. До 21.12.2020.године, у периоду од 22:00 до 06:00

4. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
- услуге пружају заштићени маском,
- обавезно спроводе мјере дезинфекције,
- обезбједе маску грађанима који користе њихове
услуге а немају их,
- придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.

6. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ за спрјечавање појаве
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.
7. Сви субјекти који пружају услуге из области
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта,
музеји и сл.) дужни су:
- 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 прописане физичке
дистанце и
- на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу
на његову површину.
8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати
дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
9. Градска управа и градске службе дужни су
организовати свој рад како слиједи:
- на улазу у све службене просторије Градске управе
које пружају услуге грађанима ограничити број особа
које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи,
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
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- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Градске управе од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
10. Градска управа и градске службе, као и остали
правни субјекти који врше јавна овлашћења требају
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то
могуће.
11. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Бијељина
да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
12. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
13. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
14. 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: 02-014-1-2814/20 од
20.11.2020. године.
15. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2856/20
Бијељина,
Датум, 01.12.2020.год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
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и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године,
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године,
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године,
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године,
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године,
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године,
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године,
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године,
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од
21.10.2020. године, 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године,
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године, 02-014-1-2678/20 од
11.11.2020. године и 02-014-1-2813/20 од 20.11.2020.године у
тачки 3. послије става 78. додаје се став 79. који гласи:
„Налаже се предузећу д.о.о. Еко Заштита Бијељина
да на терет буџета Града Бијељина изврши дезинфекцију
просторија ЈУ Народне библиотеке „Филип Вишњић“
Бијељина, Фонд ПИО РС, спортске дворане ЈУ ОШ „Вук
Караџић“ у Бијељини и Пошта Српске које се налазе на
територији Града Бијељине“.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2857/20
Бијељина,
Датум, 01.12.2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга и
то: „Дезинфекција просторија Градске управе, ЈУ Народне
библиотеке „Филип Вишњић, Фонд ПИО РС, спортске
дворане ЈУ ОШ „Вук Караџић“, Поште Српске који се налазе
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на територији града Бијељина“
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 8.500,00 КМ без ПДВ-а
( осамхиљадапетстотина 00/100), односно 9.945,00 КМ са
ПДВ-ом а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за
2020. годину на буџетској позицији „ Трошкови комуналних
услуга у циљу сузбијања Корона вируса – Одсјек заједничких
послова“, економски код 412 200 – 4 IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других
несрећа, и сл.), с тим да је битно образложити да би
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне
посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве
процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 01.12.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу о провођењу ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва број 02-014-1-2857/20 од 01.12.2020 којом
је у тачки 3. послије става 78. додаје се став 79. који гласи:
„Налаже се предузећу „Еко заштита“ д.о.о. да изврши
дезинфекцију просторија ЈУ Народне библиотеке „Филип
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Вишњић“, Фонд ПИО, Спортске дворане ЈУ ОШ „Вук
Караџић и Поште Српске које се налазе на територији Града
Бијељина“.
Као и дана 30.10.2020. године, на приједлог Градског
штаба за ванредне ситуације, Градоначелник је донио
Наредбу о провођењу ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва број 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020 којом
је у тачки 3. послије става 69. додаје се став 70. који гласи:
„Налаже се дезинфекција просторија Градске управе“.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-2865/20
Бијељина,
Датум: 04. децембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став
1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 18.
и чланом 24. Уредбе о службеној униформи, легитимацији
и значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције
на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана
30.11.2020. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
И ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
У складу са Уредбом о службеној униформи,
легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци
комуналне полиције на службеним возилима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 81/13), одређује се набавка
службене легитимације и значке комуналне полиције са
евиденционим бројем 02018, те се иста додјељује:
1. Ратомир Драганић – комунални полицајац
II
Набавку, издавање службене легитимације и значке
комуналне полиције у Одјељењу комуналне полиције као и
вођење евиденције о истом спровешће начелник Одјељења
комуналне полиције у сарадњи са Службом заједничких
послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“.
Број: 02-014-1-2853/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 30. новембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

Број 55 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став
1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 18.
и чланом 24. Уредбе о службеној униформи, легитимацији
и значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције
на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана
30.11.2020. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
И ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
У складу са Уредбом о службеној униформи,
легитимацији и значки комуналне полиције и
ознаци комуналне полиције на службеним возилима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/13),
одређује се набавка службене легитимације и значке
комуналне полиције са евиденционим бројем 02017, те
се иста додјељује:
1. Драган Јовановић – комунални полицајац
II
Набавку, издавање службене легитимације
и значке комуналне полиције у Одјељењу комуналне
полиције као и вођење евиденције о истом спровешће
начелник Одјељења комуналне полиције у сарадњи са
Службом заједничких послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“.
Број: 02-014-1-2864/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 30. новембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

04. децембар 2020.

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.
Признања „Награда Града Бијељина за волонтерски
активизам“ и новчане награде додјељује се: Дејани
Брестовац, Драгану Брестовацу, Елени Максимовић,
Александру Пандуревићу и Стевици Тешићу за изузетне
волонтерске активности од значаја за Град Бијељину и
волонтерски активизам у 2020. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:02-014-1-2869/20
Бијељина,
Датум: 04. децембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), 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

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12), 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

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

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

1. Дејана Брестовац ...........................................................
................ Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
2. Драган Брестовац ..........................................................
................. Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
3. Александар Пандуревић .............................................
................. Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
4. Стевица Тешић ..............................................................
............... Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
5. Елена Максимовић ......................................................

Члан 1.
Овом одлуком одређује се и додјељује износ
новчаних средстава уз признање „Награда Града Бијељине
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:

04. децембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

................ Награда Града Бијељина за волонтерски активизам
6. Данило Симић ...............................................................
................. Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
7. Цвија Мишић Захвалница .........................................
....................................... волонтеру/организатору волонтирања
8. Виолета Мркаљевић ....................................................
................. Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
9. Савјет ученика ЈУ Економска школа Бијељина
................. Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
10. 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:02-014-1-2870/20
Бијељина,
Датум: 04. децембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-10/20

10/20

I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022.
ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 78.000,00
КМ (без ПДВ)
односно 91.260,00 КМ (са ПДВ).Средства у износу од
39.000,00 КМ (без ПДВ) односно 45.630,00 КМ (са ПДВ)
ће бити обезбијеђена из буџета за 2021. годину и средства
у износу од 45.630,00 КМ (са ПДВ) ће бити обезбијеђена из
буџета за 2022. годину са буџетских ставки:
- са буџетске ставке „Трошкови репрезентације“
економски код 412 900, потрошачка јединица 0005110 ће
бити обезбијеђена средства у износу од 1.710,00 КМ (без
ПДВ-а) односно 2.000,70 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021.
годину и средства у износу од 1.710,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 2.000,70 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Остали непоменути расходи“
економски код 412 900, потрошачка јединица 0005110 ће
бити обезбијеђена средства у износу од 341,88 КМ (без
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ПДВ-а) односно 400,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021.
годину и средства у износу 341,88 КМ (без ПДВ-а) односно
400,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Трошкови обиљежавања
манифестација, значајни датуми“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005110 ће бити обезбијеђена средства
у износу од 6.948,72 КМ (без ПДВ-а) односно 8.130,00 КМ
(са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у износу
6.948,72 КМ (без ПДВ-а) односно 8.130,00 КМ (са ПДВ-ом)
из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Трошкови репрезентације“
економски код 412 900, потрошачка јединица 0005120 ће
бити обезбијеђена средства у износу од 4.273,50 КМ (без
ПДВ-а) односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021.
годину и средства у износу 4.273,50 КМ (без ПДВ-а) односно
5.000,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Непоменуте услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005160 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 200,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 200,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Материјални трошкови
службе“ економски код 412 900, потрошачка јединица
0005170 ће бити обезбијеђена средства у износу од 341,88
КМ (без ПДВ-а) односно 400,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу 341,88 КМ (без ПДВ-а)
односно 400,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Непоменуте услуге-м.т.
службе“ економски код 412 900, потрошачка јединица
0005140 ће бити обезбијеђена средства у износу од 256,41
КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу 256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 300,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005210 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 170,94КМ (без ПДВ-а) односно 200,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 200,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину,
- са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005220 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Набавка материјала-Цивилна
заштита“ економски код 412 400, потрошачка јединица
0005180, ће бити обезбијеђена средства у износу од 1.623,94
КМ (без ПДВ-а) односно 1.900,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу 1.623,94 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.900,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005180 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину
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- са буџетске ставке „Остале уговорене услугем.т. службе“ економски код 412 900, потрошачка јединица
0005130, ће бити обезбијеђена средства у износу од средства
у износу од 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са
ПДВ-ом из буџета за 2021. годину и средства у износу 256,41
КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВ-ом из буџета за
2022. годину
- са буџетске ставке „Набавка материјала“
економски код 412 300, потрошачка јединица 0005240 ће
бити обезбијеђена средства у износу од средства у износу
од 21.281,30 КМ (без ПДВ-а) односно 24.899,12 КМ (са ПДВом) из буџета за 2021. годину и средства у износу 21.281,30
КМ (без ПДВ-а) односно 24.899,12 КМ (са ПДВ-ом) из
буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Остале услуге-материјални
трошкови службе“ економски код 412 900, потрошачка
јединица 0005240 ће бити обезбијеђена средства у износу
од средства у износу од 256,50 КМ (без ПДВ-а) односно
300,11 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства
у износу 256,50 КМ (без ПДВ-а) односно 300,11 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005230 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 200,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 200,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Уговорене услуге-материјални
трошкови“ економски код 412 900, потрошачка јединица
0005125 ће бити обезбијеђена средства у износу од 171,00
КМ (без ПДВ-а) односно 200,07 КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу 171,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 200,07 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. годину
- са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005150 ће бити обезбијеђена
средства у износу од 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00
КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2021. годину и средства у
износу 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВом) из буџета за 2022. Годину
- са буџетске ставке „Mатеријални трошкови
службе“ економски код 412 900, потрошачка јединица
0005151 ће бити обезбијеђена средства у износу од 256,41
КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета
за 2021. годину и средства у износу 256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 300,00 КМ (са ПДВ-ом) из буџета за 2022. Годину.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
са закључивањем оквирног споразума уз провођење Е аукције.

04. децембар 2020.

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: 02-404-196/20
Бијељина,
Датум: 25. новембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

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 8. и члана 21. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-20/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-20/20
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга:
УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2021.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 68.376,08 КМ (без ПДВ)
односно 80.000,00КМ (са ПДВ).Средства
ће бити
обезбјеђена из буџета за 2021. годину и то: средства у
износу од 2.564,10 КМ (без ПДВ) односно 3.000,00 КМ (са
ПДВ) са буџетске ставке“Трошкови комуналних услуга“
економски код 412200 , потрошачка јединица 0005120 и
средства у износу од 65.811,98 КМ (без ПДВ) односно
77.000,00КМ (са ПДВ) 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 01.01.2021.године
до 31.12.2022.године.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од дана
потписивања уговора, а најраније од 01.01.2021.године до
31.12.2021.године

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

04. децембар 2020.
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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”.

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

Број: 02-404-199/20
Бијељина,
Датум: 01. децембар 2020. год.

Број: 02-404-198/20
Бијељина,
Датум: 01. децембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

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 8. и члана 21. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА “РАДОВИ НА САНАЦИЈИ (КРПЉЕЊУ)
УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА „ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР
БР: 02-404-211/19 ЛОТ 2 ОД 29.01.2020 ГОДИНЕ,
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 11.11.2020.
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-21/20

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-21 (2 Лота)–Лот 2– у1/19

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-21/20

Најповољнији понуђач за јавну набавку радова: УГОВАРАЊЕ
ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “РАДОВИ НА САНАЦИЈИ
(КРПЉЕЊУ) УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА
ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА „ ДОДАТНИ УГОВОР НА
УГОВОР БР: 02-404-211/19 ЛОТ 2 ОД 29.01.2020 ГОДИНЕ,
je ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу:
17.000,10 КМ (без ПДВ-а).

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

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ГОДИНЕ

ТОКОМ 2021.

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 6.837,61 КМ (без ПДВ) односно
8.000,00 КМ (са ПДВ).
Средства ће бити обезбјеђена из буџета за 2021.
годину са буџетске ставке “Трошкови комуналних услуга“
економски код 412200 , потрошачка јединица 0005240 .
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора а најраније од 01.01.2021. године
до 31.12.2021. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

Образложење
Дана 11.11.2020. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-21 (2 Лота)–Лот 2– у1/19. Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 24. Закона о
јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДОО
„Радиша“ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
25.11.2020. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације број:
02-404-191/20 од 25.11.2020. године утврђено је да је понуђач
ДОО „Радиша“ Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-191/20
Бијељина,
Датум: 01. децембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), 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
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У
ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА
I
У Рјешењу о образовању Комисије за попис објеката
и сталних средстава у фази прибављања (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 53/20) , у члану 1. додаје се
текст који гласи:
“4. Жарко Тмушић, члан;
- Далибор Тодоровић, замјеник члана”.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-2837/20
Бијељина,
Датум, 26. новембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

04. децембар 2020.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-2838/20
Бијељина,
Датум, 26. новембар 2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за приморедају радова по
Уговору број:02-404-141/20 од 2.10.2020. године – Санирање
стамбених јединица породицама погинулих бораца, РВИ,
демобилисаним борвцима са извођачем радова ДОО
“Призма” Бијељина у следећем саставу:
1. Бојана Вујовић, дипл.инж. архитектуре предсједник,
2. Жељка Грујичић, дипл.економиста - члан,
3. Валентина Спасојевић, екон.комерцијални
техничар - члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају радова
у складу са Уговором број: 02-404-141/20 од 2.10.2020. године,
о томе сачини Извјештај и исти достави Градоначелнику и
Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.

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

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

РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ
И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

ОГЛАС

I
У Рјешењу о образовању Комисије за попис
постројења и опреме, драгоцјености и нематеријалне
произведене имовине (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 53/20) , у члану 1. додаје се текст који гласи:
“ 4. Винко Јелић, члан;
- Живанка Дикић, замјеник члана,
5. Бобан Јоцић, члан;
- Драган Калабић, замјеник члана”.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а

Број: 02-014-1-2842/20
Бијељина,
Датум; 30.11.2020. год.

ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Марко Михајловић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-141/20 од 13.11.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 273 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „Видовданска 48“ улица
Видовданска бр. 48 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Видовданска 48“ улица Видовданска бр. 48 Бијељина,
Регистарски лист број: 273.
Оснивачи: 25 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
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висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Славен Чуљић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-141/20
Бијељина,
Дана, 23.11.2020. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-140/20 од 25.11.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 274 упис регистрације Заједнице
етажних власника „МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЛА
63“ улица Мајора Драгутина Гавриловића бр. 63 Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЛА 63“ улица Мајора
Драгутина Гавриловића бр. 63 Бијељина, Регистарски лист
број: 274.
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 своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Вељко Митровић, предсједник
управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-140/20
Бијељина,
Дана, 25.11.2020. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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