
На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 9. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17 и 111/21), 
члана 71. став (1) тачка 10). подтачка 6. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са упозорењем Хидрометеоролошког завода 
Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите 
о врло обилним падавинама, вјетра и снега од 16.01. до 
20.01.2023. године на цијелој територији Републике Српске, 
а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси   д о н о с и:

Н А Р Е Д Б У

I
Налаже се Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту Града Бијељина да поступи по Плану мјера 
приправности и исте проводе у потпуности.

Налаже се Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту Града Бијељина да обезбједи неопходна МТС 
за поступање по Плану заштите и спасавања на води и 
Оперативном плану заштите и спасавања од поплава у Града 
Бијељина.

Налаже се Одјељењу за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Града Бијељина сходно указаним 
потребама да обезбједи довољне количине пјеска за пуњење 
врећа.

II
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-74/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 16.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 9. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17 и 111/21), 
члана 71. став (1) тачка 10). подтачка 6. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са Рјешењем број: 01/4-1-507-1/23 од 19.01.2023. 
године од стране ЈУ “Воде Српске“ о проглашењу редовне 
одбране од поплава за плавно подручје „Семберије“ за 
сектор I, дана 19.01.2023. године, а на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина   
д о н о с и:

Н А Р Е Д Б У

I
О ПРОГЛАШЕЊУ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
ПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ „СЕМБЕРИЈЕ“ ЗА СЕКТОР I ДАНА 
19.01.2023. ГОДИНЕ 

II
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-108/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 19.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 9. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17 и 111/21), 
члана 71. став (1) тачка 10). подтачка 6. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са Рјешењем број: 01/4-1-507-2/23 од 20.01.2023. 
године од стране ЈУ “Воде Српске“ о проглашењу ванредне 
одбране од поплава за плавно подручје „Семберије“ за 
сектор I, дана 20.01.2023. године, у 02:00 часа а на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града 
Бијељина   д о н о с и:

Н А Р Е Д Б У

I
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ЗА ПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ „СЕМБЕРИЈЕ“ ЗА СЕКТОР I 
ДАНА 20.01.2023. ГОДИНЕ У 02:00 ЧАСА. 

II
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-118/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 20.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 9. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17 и 111/21), члана 
71. став (1) тачка 10). подтачка 6. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са Рјешењем број: 01/4-1-560-1/23 од 20.01.2023. године од 
стране ЈУ “Воде Српске“ о проглашењу редовне одбране 
од поплава за поплавно подручје „Семберије“ за сектор I, 
II и III дана, 20.01.2023. године, у 21:00 часа а на приједлог 
Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града 
Бијељина   доноси:

Година LXIII Број 327. јануар 2023.
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Н А Р Е Д Б У

I
О ПРОГЛАШЕЊУ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ  ,,СЕМБЕРИЈЕ“, ЗА СЕКТОР I, II и 
III ДАНА, 20.01.2023. ГОДИНЕ У 21:00 ЧАСОВА.

II
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-120/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 22.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 9. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12, 46/17 и 111/21), 
члана 71. став (1) тачка 10). подтачка 6. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са Рјешењем број: 01/4-1-507-4/23 од 20.01.2023. 
године од стране ЈУ “Воде Српске“ о проглашењу редовне 
одбране од поплава за поплавно подручје „Семберије“ за 
сектор 20.01.2023. године, у 21:00 часа а на приједлог Градског 
штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина   
д о н о с и:

Н А Р Е Д Б У

I
О УКИДАЊУ РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ  ,,СЕМБЕРИЈЕ“, ЗА СЕКТОР I 
ДАНА, 20.01.2023. ГОДИНЕ У 21:00 ЧАСОВА.

II
Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-121/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 22.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________          

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, 36/19 и 
61/21 ), и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14 и 59/22) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  доноси :

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

ШИФРА: ДД-02/22
 

I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци  РОБА под шифром: ДД-
02/22 

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се 
јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ  У 2023.ГОДИНИ

III
Предвиђени максимални износ  средстава за реализацију 
јавне набавке је  6.837,61КМ (без ПДВ-а) односно 8.000,00 
КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена из буџета 
Града  за 2023. годину са буџетске ставке „Помоћ социјално 
угроженој дјеци за ужину“ економски код: 416100,  
потрошачка јединица 0005210. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског захтјева 
за достављање понуда  уз провођење Е-аукције.

V
Рок за реализацију уговора је од дана потписивања уговора 
дпо 31.12.2023. 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: 02-404-192/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 29.12.2022. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 , 36/19  и 61/21) 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 и 59/22) 
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-08/22
 

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка са 
закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 02.12.2022. 
године и у Сл.гласнику БиХ бр. 80/22 од 09.12.2022. године 
а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА РОБЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. 
ГОДИНЕ”,  понуде су доставили следећи понуђачи:

ДОО „Лала и Лаћо“, Бијељина
ДОО „Дефтер“, Сарајево
ТР „Делта Д“ Бијељина 
ДОО „Јовановић-Комерц“ Бијељина 

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

Понуђена 
цијена

(без ПДВ-а)

1. ДОО „Лала и Лаћо“, Бијељина 15.280,00 КМ

2. ДОО „Дефтер“, Сарајево 15.300,00 КМ

3. ДОО „Јовановић-Комерц“ 
Бијељина 21.565,78 КМ

4. ТР „Делта Д“ Бијељина 26.399,00 КМ
 
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Лала и Лаћо“, Бијељина 
са понуђеном цијеном у износу од
15.280,00 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-168/22 од 12.01.2023. 
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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број: 02-404-168/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 16.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 , 36/19  и 61/21) 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 и 59/22) 
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број: 13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-31/22

I
У поступку јавне набавке радова путем Oтвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 09.12.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
82/22 од 16.12.2022. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА, 
понуду је доставио следећи понуђач:

ДОО „PRO VIA“ Бијељина 

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је да иста 
испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом. За овај поступак било је предвиђено 
провођење е-аукције, која се није спровела, јер је пристигла 
само једна понуда,  те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 

ДОО „PRO VIA“ Бијељина  са понуђеном цијеном у  износу 
од: 5.980,00 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-175/22 од 05.01.2023. 
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 достављене 
изјаве из члана 45.  и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  ће у складу са чланом 69. став 
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак 
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда 
није прихватљива. 
Изабрани понуђач је у обавези да до дана потписивања 
Уговора достави Лиценцe тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави траженe Лиценцe у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број: 02-404-175/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 16.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

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: КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА 
СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА 
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ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА, објављеног на 
веб страници Града Бијељина дана 09.12.2022. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 у поступку јавне набавке: ТВЈ-02-п2/22

Најповољнији понуђач за јавну набавку: КОМПРЕСОР ЗА 
ПУЊЕЊЕ БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ 
И ДРУГА ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА,  je  ДОО 
„ТEHPRO“ Бања Лука са понуђеном цијеном у износу: 
17.081,00  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

Дана 09.12.2022. године, објавом на веб страници града 
Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: ТВЈ-02-п2/22,  КОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ 
БОЦА СА КОМПРИМИНИРАНИМ ВАЗДУХОМ И ДРУГА 
ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА. 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач  ДОО „ТEHPRO“ 
Бања Лука (Представник групе понуђача) и ДОО „ТEH-
PRO“  Београд   (Члан групе понуђача), као једини учесник 
у поступку, дана 22.12.2022. године доставио  је захтјев за 
учешће у складу са позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-
178/22 од 26.12.2022. године утврђено је да је понуђач  ДОО 
„ТEHPRO“ Бања Лука (Представник групе понуђача) и ДОО 
„ТEHPRO“  Београд   (Члан групе понуђача) испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити 
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте. Жалба се 
изјављује уговорном органу у писаној форми директно или 
препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у 
довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, 
а у складу са чланом 99. ЗЈН.
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:  02-404-178/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум:16.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 , 36/19  и 61/21) 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 и 59/22) 
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  OЗП-03/22

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка са 
закључивањем оквирног споразума уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.11.2022. 
године и у Сл. Гласнику БиХ бр.76/22 од 18.11.2022. године, 
а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И 

КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ  
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ”,  понуде су доставили 
следећи понуђачи:

ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина  
ДОО „Грађапромет“  Бијељина 
ДОО „Јовановић-Комерц“ Бијељина

II 
Одлуком о избору  најповољнијег понуђача број.02-404-
159/2022 од 22.12.2022. године изабран је  понуђач ДОО 
„Лала и Лаћо“ Бијељина  са понуђеном цијеном у износу од 
34.455,04 КМ (без ПДВ-а) који је био дужан у року од пет 
дана да достави оригинал или овјерене копије докумената 
којима потврђује вјеродостојност Изјава из члана 45. ЗЈН. 
Комисија за јавне набавке је утврдила да изабрани понуђач 
није доставио тражену документацију, тe  на  основу свега 
наведеног а у складу са Чланом 72.  Став 3. Тачка ц) ЗЈН 
уговорни орган ће додјелити уговор понуђачу чија је понуда 
по  ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача 
а то је:

ДОО „Грађапромет“  Бијељина 
са понуђеном цијеном у износу од
34.500,00 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда (2) број: 02-404-159/22 од 
12.01.2023. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге  Одлука о избору број: 
02-404-159/22 од 22.12.2022. године.         

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити 
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не 
може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број: 02-404-159/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 17.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 , 36/19  и 61/21) 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 и 59/22) 
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број: 13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-н-03/22
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I
У поступку јавне набавке роба путем Отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 09.12.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
82/22 од 16.12.2022. године, а која се односи на набавку роба: 
ОПРЕМАЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
ОБЈЕКАТ „ЂУЂЕВАК“ У БИЈЕЉИНИ, понуду су  доставили 
следећи понуђачи:

ДОО „LARIX“ Добој
ДОО “ТОП СПОРТ“, Бијељина
ДОО „ DERBY TRADE“  Брчко
ДОО „SELT BH“ Живинице

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да 
понуда понуђача ДОО „LARIX“ Добој није достављена у 
складу са  тачком 9.7. Закључивање уговора и подуговарање 
тендерске документације из следећег разлога: Понуђач је 
попунио Нацрт уговора што је у супротности са наведеном 
тачком тендерске документације.
Такође и понуда понуђача ДОО „ DERBY TRADE“  Брчко није 
достављена у складу са  тачком 9.7. Закључивање уговора и 
подуговарање тендерске документације из следећег разлога: 
Понуђач је попунио Нацрт уговора што је у супротности са 
наведеном тачком тендерске документације.
Понуде понуђача ДОО “ТОП СПОРТ“, Бијељина и ДОО 
„SELT BH“ Живинице 
испуњавају у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом,  те је 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. ДОО “ТОП СПОРТ“, 
Бијељина  130.665,00 КМ без ПДВ-а

2. ДОО „SELT BH“ 
Живинице  130.796,00 КМ без ПДВ-а

  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

ДОО ‘’ТОП СПОРТ’’, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:
130.665,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-176/22 од 16.01.2023. 
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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-176/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 18.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

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: ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ, објављеног на веб страници Града 
Бијељина дана 09.12.2022. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

 у поступку јавне набавке: СКП-07/22

Најповољнији понуђач за јавну набавку: ОДРЖАВАЊЕ 
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ 
НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ,  je  DOO 
‘’OPTIMA’’  Мostar са понуђеном цијеном у износу: 10.256,00  
КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

Дана 09.12.2022. године, објавом на веб страници града 
Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: СКП-07/22: ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ. 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач  DOO ‘’OPTIMA’’  Мo-
star, као једини учесник у поступку, дана 23.12.2022. године 
доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом на 
преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-
177/22 од 28.12.2022. године утврђено је да је понуђач  DOO 
‘’OPTIMA’’  Мostar испунио услове претквалификације 
прописане тендерском документацијом.
 
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити 
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте. Жалба се 
изјављује уговорном органу у писаној форми директно или 
препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у 
довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, 
а у складу са чланом 99. ЗЈН.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”

Број: 02-404-177/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 18.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 , 36/19  и 61/21) 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 и 59/22) 
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-27/22       

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка са 
закључивањем  Оквирног споразума уз провођење Е-аукције, 
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објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.12.2022.  
године и у Сл.гласнику БиХ бр.80/22 од 09.12.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2023. ГОДИНУ, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

АД „Комуналац“ Бијељина 

II 
Након разматрања приспјеле понуде установљено је да иста 
испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом. За овај поступак било је предвиђено 
провођење е-аукције, која се није спровела, јер је пристигла 
само једна понуда,  те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде оцијењено 
да је најповољнији понуђач:
АД  „Комуналац“, Бијељина 
са понуђеном цијеном у износу од
14.194,32 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-172/22 од 18.01.2023. 
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 доставе оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављене 
изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ и то:
Потврду суда према сједишту правног лица односно 
кандидата/понуђача из којих је видљиво да му у кривичном 
поступку није изречена правоснажна пресуда којом је 
осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка а) 
Закона о јавним набавкама (кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца)  
Извод или потврда из евиденције у којим се виде чињенице 
да  није под стечајем или није предмет стечајног поступка, 
осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног 
плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини
Потврду надлежне пореске управе или уколико се ради о 
понуђачу који није регистрован у Босни и Херцеговини, 
потврда или извод из евиденције на основу које се може 
утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и 
инвалидско осигурање и здравствено осигурање. 

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

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити 
најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не 
може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број: 02-404-172/22 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 24.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
90. став 3. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 9/17), Градоначелник  доноси:

ОДЛУКУ
о додјели награда по проведеном Јавном позиву за 

најљепше украшене куће и окућнице, балконе и излоге 
пословних простора на територији Града Бијељина

I
Овом Одлуком Градоначелник Града Бијељина додијељује 
награде у складу са Одлуком о расписивању јавног позива 
за избор најљепше украшених кућа и окућница, балкона и 
излога пословних простора на територији Града Бијељина 
поводом новогодишњих празника бр. 02-014-1-3374/22 од 
30.12.2022. године.
 

II
Награде се додјељују у складу са Записником са ранг листом 
Комисије за избор најљепше украшених кућа и окућница, 
балкона и излога пословних простора на територији Града 
Бијељина поводом новогодишњих празника именоване 
Рјешењем бр. 02-014-1-46/23 од 12.01.2023. године. 
У прилогу ове Одлуке, као саставни дио се налази Ранг 
листа са редним мјестом и износом награђених физичких и 
правних лица.
Средстава за ове награде ће се исплатити са ПЈТ Кабинет 
Градоначелника буџетска ставка 412 900 „Уговорене услуге-
Зимски корзо“.
 

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-54/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 13.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

РАНГ ЛИСТ НАГРАЂЕНИХ
ЗА НАЈЉЕПШЕ УКРАШЕНЕ КУЋЕ И ОКУЋНИЦЕ, 

БАЛКОНЕ И ИЗЛОГЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I. Најбоље окићена и украшена кућа и окућница – 
1. Прва награда у износу од 1.000,00 КМ: Жељко Зекић, 
Ћипровине бр. 24а  Бијељина;
2. Друга награда у износу од 500,00 КМ: Ђуро Благојевић, 
Суво Поље бр. 103- Доња Махала, 
3. Трећа награда у износу од 300,00 КМ: Петар Максимовић, 
Ново Насеље Јања, 

II Најбоље окићен и украшен балкон – 
1. Прва награда у износу од 1.000,00 КМ: Бранка Ђуровић, 
насеље Интергај, Петра Кочића 145 Д, Бијељина;
2. Друга награда у износу од 500,00 КМ: Зорица Јовановић, 
Гаврила Принципа бр. 10/59, Бијељина; 
3. Трећа награда у износу од 300,00 КМ: Сања Трифковић, ул. 
Гетеова бр. 8, 4/4, Бијељина;
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III Најбоље окићен и украшен излог пословног простора – 
1. Прва награда у износу од 1.000,00 КМ: Цвјећара цвјетни 
кутак Смиље, Јован Јовановић Змај бр. 1 Бијељина;
2. Друга награда у износу од 500,00 КМ: УР „Вучко“, Николе 
Тесле бр. 21 Бијељина.
___________________________________________________

На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
90. став 3. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 9/17), Градоначелник  доноси:

ОДЛУКУ
о додјели додатних награда по проведеном Јавном позиву 
за најљепше украшене куће и окућнице, балконе и излоге 

пословних простора на територији Града Бијељина

I
Овом Одлуком Градоначелник Града Бијељина због исказаног 
интересовања додијељује додатне награде поред награда 
додијељених у складу са Одлуком о расписивању јавног 
позива за избор најљепше украшених кућа и окућница, 
балкона и излога пословних простора на територији Града 
Бијељина поводом новогодишњих празника бр. 02-014-1-
3374/22 од 30.12.2022. године.
 

II
Награде се додјељују због израженог интересовања за све 
преостале достављене пријаве, а које нису награђене у 
категорији најбоље окићене и украшене куће и окућнице 
и то висини износа треће награде тј. 300,00 КМ следећим 
пријављеним физичким лицима:
Драгица Новаковић, Ковачићи бр. 29;
Душица Перић, Пушкинова бр. 13, Бијељина;
Душко Вићановић, Сухо Поље бр. 400;

Средстава за ове награде ће се исплатити са ПЈТ Кабинет 
Градоначелника буџетска ставка 412 900 „Уговорене услуге-
Зимски корзо“.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-55/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 13.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
90. став 3. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 9/17), Градоначелник  доноси:

ОДЛУКУ
о додјели посебне награде „Избор градоначелника“ по 
проведеном Јавном позиву за најљепше украшене куће 
и окућнице, балконе и излоге пословних простора на 

територији Града Бијељина

I
Овом Одлуком Градоначелник Града Бијељина додијељује 
посебну награду „Избор градоначелника“ по основу 
достављених пријава у оквиру Јавног позива за избор 
најљепше украшених кућа и окућница, балкона и излога 
пословних простора на територији Града Бијељина поводом 
новогодишњих празника бр. 02-014-1-3374/22 од 30.12.2022. 
године.
 

II
Награда „Избор градоначелника“ у износу од 1.000,00 КМ се 
додијељује: 
Душку Вићановићу, Сухо Поље бр. 400;
Средстава за ову награде ће се исплатити са ПЈТ Кабинет 
Градоначелника буџетска ставка 412 900 „Уговорене услуге-
Зимски корзо“.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-89/23  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 16.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16,  36/19 и 61/21), 
члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), 
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2023. годину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 2/23), Градоначелник Града 
Бијељина расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења 
грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком 
о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на 
подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина 
за 2023. годину у укупном износу од 185.000,00 KM са 
економског кода 415 200 и буџетских ставки:

„Средства за финансирање пројеката удружења грађана“
„Средства за културу“ 
„Средства суфинансирање развоја омладинских 
организација“
„Средства за културне манифестације, Вишњићеви дани, 
Мајске музичке свечаности и др.“
„Националне мањине“.

II
Средства се додјељују удружењима грађана која су 
регистрована у Босни и Херцеговини, односно Републици 
Српској, имају сједиште на подручју Града Бијељина и чији 
се пројекти у цјелости реализују на подручју Града Бијељина. 

Минималан износ средстава за финансирање пројеката 
удружења грађана из буџета Града Бијељина је 1.000,00 
КМ, док је максималан износ средстава за финансирање 
пројеката удружења грађана 7.000,00 КМ.

III
Средства планирана буџетом Града расподјељују се 
удружењима чији пројекти:
Помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, 
старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица 
и повратника,
помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих 
ратова), породица погинулих, ратних војних инвалида, 
мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, 
породица цивилних жртава рата и логораша,
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афирмишу културне потенцијале и културне посебности 
Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане 
културе,
афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у 
раду државних органа и организација које се дијелом или у 
потпуности финансирају јавним приходима,
афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања 
локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга 
грађанима,
помажу развој спорта и физичке културе,
афирмишу,  помажу и унапређују очување животне средине 
и подижу ниво еколошке културе, 
афирмишу и помажу развој села, очување историје, 
традиције и обичаја,
афирмишу и помажу пољопривредну производњу, 
помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и 
образовном нивоу,
укључују и ангажују већи број волонтера.

IV
Удружења грађана којима су у претходној години одобрена 
средства за реализацију пројеката, а нису адекватно и 
благовремено поднијела извјештај о утрошку тих средстава, 
немају права учешћа у додјели средстава у текућој години у 
којој је објављен јавни оглас.

V
Сљeдећи пројекти неће бити финансирани: 
Пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по 
раније одобреним пројектима финансираним из Буџета 
Града,
Пројекти који се искључиво односе на једнократне 
манифестације, осим у случајевима када су дио трајнијег и 
свеобухватнијег пројекта,
Пројекти кoји се однoсе на повремене конференције, осим 
ако су неопходне за успјешну имплементацију пројекта,
Пројекти који се односе на финансирање редовних 
активности подносиоца пројектног приједлога или њихових 
партнера,
Пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, 
адаптацији или изградњи капиталних објеката или на 
куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну 
имплементацију пројекта,
Пројекти којима је предвиђен дио административних 
трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, канцелари-
jски трошкови) већи од 20% укупних трошкова пројекта,
Пројекти који представљају индивидуална спонзорства/
стипендије за школовање или за учествовање у радионицама, 
семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг 
курсевима,
Пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и 
активностима,
Пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
Пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
Пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој 
страни,
Недостатак формалних услова за кандидовање пројекта 
(непотпуна или нетачна документација),
Максималан износ тражених средстава по једном пројекту 
је већи од утврђеног, а нема доказа о суфинансирању,
Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде везане за 
проблем,
Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
У приједлогу пројекта недостају кључне информације,
Активности предвиђене пројектом већ постоје.

VI
Комисија вреднује пројекте по „ЛОД методологији“ 
(Методолошки приступ за транспарентну расподјелу 
средстава намјењених удружењима грађана према 
препоруци Европске уније).

VII
Удружење подноси Захтјев за финансирање и суфинансирање 
пројеката на прописаном обрасцу.

Уз Захтјев се обавезно доставља:

Рјешење о упису у регистар удружења у Босни и Херцеговини, 
односно Републици Српској (овјерена копија),
Идентификациони број из регистра пословних субјеката - 
ЈИБ (овјерена копија),
Кратак опис организације са подацима о претходно 
реализованим пројектима (оригинал, слободна форма),
Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава 
(оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу захтјева),
Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из 
других извора за пројекат - уколико тражи суфинансирање 
(оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу захтјева),
Изјаву овлаштеног лица да удружење није добило средства 
од другог донатора за пројекат, или дио пројекта, којим 
аплицира на јавни оглас (оригинал, слободна форма).

VIII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, „Семберским новинама“, огласној табли Градске 
управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града 
Бијељина www.gradbijeljina.org.
Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног 
огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити 
прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли 
Градске управе.
Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси 
Градоначелник.
Захтјев са потребном документацијом у запечаћеној коверти 
се предаје лично (путем писарнице), или препорученом 
поштом на адресу:
 
Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра Првог Карађорђевића  1.
Комисија за расподјелу средстава удружењима грађана са 
назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

Сви неопходни обрасци, могу се преузети у у пријемној 
канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра 
I Карађорђевића број 1 или на адреси званичне интернет 
презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 
РАЗМАТРАТИ!

У прилогу – Смјернице за удружења грађана (www.gradbijel-
jina.org.) – секција НВО.

Број: 02-014-1-122/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 23.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о критеријумима и поступку 
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса 
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 
22/14), Градоначелник Града Бијељина расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
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                                                        I
Расписује се јавни конкурс за утврђивање статуса удружења 
од општег интереса за Град Бијељину  у складу са Одлуком 
о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                  
                     

II
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину 
утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а 
на основу ранг - листе и приједлога који сачињава Комисија 
за спровођење јавног конкурса. 

III
Удружења подносе пријаву на прописаном обрасцу.
Уз пријаву на јавни конкурс у којој назначавају у којој 
области желе да буду проглашена удружењем од општег 
интереса за Град, удружења обавезно достављају:
Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија)
Статут удружења, (копија)
Индентификациони број (ЈИБ), (овјерена копија)
Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења, 
(оригинал)
Доказ о постојању техничких, материјалних и људских 
ресусра за остваривање циљева утврђених статутом или 
другим актима удружења, (оргинал)
Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења 
за текућу годину, (оргинал)
Извештај о раду за предходну годину, и финансијски 
извештај, усвојен од стране надлежног органа, (оргинал)
Списак реализованих пројеката или активности у области 
у којој конкурише за проглашење удружења од општег 
интереса за Град, (оргинал)
Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за 
дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично 
односно прекршајно), (оргинал)
Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења 
не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем 
дјелатности удружења, (оргинал)
Остало

IV
Критеријуми за утврђивање статуса удружења од општег 
интереса за Град су:
Удружење дјелује и остварује своје циљеве на подручју 
Града Бијељина, најмање 2  године прије објављивања јавног 
конкурса,
Удружење окупља већи број чланова о којима води 
уредну евиденцију и има развијене  стручне и управљачке 
капацитете,
Удружење својим програмом и активностима обухвата већи 
број корисника – грађана,
Удружење дјелује дужи временски период и у 
континуитету доприноси заштити и побољшању живота 
маргинализованих група (инвалидна лица, дјеца, старе 
особе и сл.), те промовише људска права и слободе
Удружење је реализовало већи број активности предвиђених 
програмом рада у протеклом периоду и тако утицало на 
задовољавање потреба већег броја корисника, а у којима је 
препознат значај за Град,
Удружење својим активностима и пројектима пружа 
одређене услуге становништву и на тај начин се препознаје 
као партнер Града и градских јавних установа у сервисирању 
одређених потреба грађана,
Удружење има развијене партнерске односе са сродним 
удружењима и/или наступају заједно у имплементацији 
пројеката/програма,
Удружење за свој рад и реализацију активности, поред 
средстава из буџета Града, обезбјеђује финансијска средства 

из других извора финансирања (домаћих или страних 
владиних и невладиних организација, донатора, спонзора),
Удружење реализује активности предвиђене програмом 
рада у континуитету, током цијеле године,
Удружење редовно одржава сједнице органа управљања, 
утврђених Статутом удружења,
Удружење досљедно поштује принцип тачности и 
транспарентности у свом раду као и подношењу извјештаја 
органима Града (уколико је у претходном периоду били 
корисници средстава буџета Града),
Удружење или његови овлаштени представници у 
претходном периоду нису били предмет истраживања или 
кажњавања.

V
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, „Семберским новинама“, званичној интернет  
страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org. 
Јавни конкурс остаје отворен највише 30 дана од дана 
објављивања.
Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се 
преузети у у пријемној канцеларији Градске управе Града 
Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 или на 
адреси званичне интернет презентације Града Бијељина: 
www.gradbijeljina.org.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у 
запечаћеној коверти предати у 
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем 
поште на адресу:  
Република Српска 
Градска управа Града Бијељина 
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1.
Комисија за утврђивање статуса удружења од општег 
интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 
РАЗМАТРАТИ!

У прилогу – Смјернице за удружења грађана (www.gradbijel-
jina.org.) – секција НВО.

Број: 02-014-1-123/23 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Датум: 23.01.2023. годинe

Љубиша Петровић, с.р.

___________________________________________________
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О Г Л А С
упис статусне промјене – промјену назива Заједнице 
етажних власника „СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА 1Г“ 

Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на 
основу рјешења број 02/3-372-157/22 од 26.12.2022. године, 
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 115 упис статусне промјене – 
промјену назива Заједнице етажних власника „СКЕНДЕРА 
КУЛЕНОВИЋА 1Г“ Бијељина, улица Скендера Куленовића 
број 1 г, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „СКЕНДЕРА 
КУЛЕНОВИЋА 1Г“ Бијељина, улица Скендера Куленовића 
број 1 г,  Регистарски лист број: 115.
Оснивачи: 26 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: Миленко Јовић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број: 02/3-372-157/22  П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,

Датум: 26.12.2022. годинe Богдан Тадић,
маст. инж.електр. и рачунар, с.р.

___________________________________________________

О Г Л А С
упис регистрације Заједнице етажних власника 

„ВИДОВДАНСКА БР. 3“
Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-1/23 од 11.01.2023. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 355 упис регистрације Заједнице етажних 
власника „ВИДОВДАНСКА БР. 3“ улица Видовданска број 
3, Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ВИДОВДАНСКА БР. 3“ улица Видовданска број 3, 
Регистарски лист број: 355.
Оснивачи: 14 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: Дејан Наранчић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број: 02/3-372-1/23  П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,

Датум: 11.01.2023. годинe Богдан Тадић,
маст. инж.електр. и рачунар, с.р.

___________________________________________________

О Г Л А С
упис промјене лица овлашћеног за заступање  Заједнице 

етажних власника „ЈЕРМЕНСКА 59 БЛГ“ Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-4/23 од 13.01.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број 3 упис промјене лица овлашћеног за заступање  
Заједнице етажних власника „ЈЕРМЕНСКА 59 БЛГ“ 
Бијељина, улица Јерменска број 59 ламела г, Бијељина, са 
сљедећим подацима:                  
Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЈЕРМЕНСКА 59 БЛГ“ Бијељина, улица Јерменска број 59 
ламела г, Бијељина,  Регистарски лист број: 3
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: Драган Божић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.
Ранији заступник заједнице је Радомир Дакић.

Број: 02/3-372-4/2  П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,

Датум: 13.01.2023. годинe Богдан Тадић,
маст. инж.електр. и рачунар, с.р.

___________________________________________________
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