Службени гласник
Града Бијељина
Година LVI

23. април 2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба
за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина
доноси
НАРЕДБУ
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
19.04.2021. до 26.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30
лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
на отвореном и затвореном простору,
4) рад „wellness“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
6) рад скијалиштима и скијашким центрима,
7) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у
истом простору (позоришта и биоскопи).
2. Од 19.04.2021. до 26.04.2021.године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 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.).
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
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аутомат клубови, казина, томболе и др.)
3. 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 упутства ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору у зависности од дјелатности која се обавља.
4. Изузетно од тачке 3. 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.
5. 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.
6. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
једно или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта ( главни улаз,
пролази, ходници) у складу са тачком 3.ове наредбе са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине укупног простора објекта.
7. 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.
8. Од 19.04. до 26.04.2021.године у периоду од
22:00 до 06:00 часова забрањује се свим привредним
субјектима продаја алкохолних пића.
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9. Од 19.04. до 26.04.2021.године у периоду од
22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске продаје.
10. Од 19.04. до 26.04.2021.године дозвољавају
се организоване рекреативне и тренажне активности
спортских организација и спортиста у групама до 30
лица као и професионалне такмичарске активности
спортских организација и спортиста, без присуства
публике или других лица која нису акредитована од
стране организатора.
11. Од 19.04. до 26.04.2021.године у аутобусима
којима се обавља превоз лица у међуградском друмском
саобраћају број лица који се превози не може бити
већи од броја регистрованих мјеста за сједење, док у
аутобусима у којима се обавља превоз лица у градском и
приградском друмском саобраћају попуњеност аутобуса
не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста
за стајање и мјеста за сједење).
12. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт
за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање
појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
13. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом
на ограничење броја лица у објекту у зависности од
површине простора и уз обавезно поштовање прописаног
физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење
о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
14. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.
15. Градска управа и градске службе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су
организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
број особа 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.
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17. 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.
18. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 17. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Извјештај треба 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 налoга.
19. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
20. 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:
02-014-1-743/21 од 12.04.2021.
21. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-811/21.
Бијељина,
Датум, 20.04.2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба
за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина
доноси
НАРЕДБУ
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
26.04.2021. до 10.05.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30

16. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су
организовати рад од куће за раднике за послове за које је
то могуће.

лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
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угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
на отвореном и затвореном простору,
4) рад „wellness“ и спа центрима,
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
6) рад биоскопима.
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2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску
активност у оквиру спортских објеката.

2. Од 26.04.2021. до 10.05.2021.године ограничава
се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа:

9. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном
простору.

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.).
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.)

10. Обавезују се тржнице, трговачки центри,
робне куће, као и остали продајни објекти да одреде
једно или више лица за спровођење епидемиолошких
мјера у заједничким просторијама објекта ( главни улаз,
пролази, ходници) у складу са тачком 8.ове наредбе са
посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у
зависности од површине укупног простора објекта.

3. Од 26.04.2021.године до 10.05.2021.године
у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим
привредним субјектима продаја алкохолних пића.

11. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе
њихове услуге, а немају их,
4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.

4. Од 26.04.2021.године до 10.05.2021.године у
периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити
искључиво путем шалтерске продаје.
5. Од 26.04.2021.године до 10.05.2021.године
дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне
активности спортских организација и спортиста у
групама до 30 лица као и такмичарске активности
спортских организација и спортиста који спортска
такмичења обављају на отвореном (атлетика, ауто и
мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам,
фудбал, кајак, рафтинг, планинарство, спортови
подводних активности, смучање, спортски риболов,
веслање, стреличарство, тенис и коњички спортови)
те професионалне такмичарске активности спортских
организација и спортиста који такмичења обављају у
затвореном, без присуства публике или других лица која
нису акредитована од стране организатора.
6. Од 26.04.2021.године до 10.05.2021.године у
аутобусима којима се обавља превоз лица у међуградском
друмском саобраћају број лица који се превози не може
бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење, док у
аутобусима у којима се обавља превоз лица у градском и
приградском друмском саобраћају попуњеност аутобуса
не може бити већа од 50% од капацитета аутобуса (мјеста
за стајање и мјеста за сједење).
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра, како у затвореном тако и на отвореном простору,
те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору у зависности од дјелатности која се обавља.
8. Изузетно од тачке 7. ове наредбе, обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,

12. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт
за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање
појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
13. Субјекти који пружају услуге грађанима
дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом
на ограничење броја лица у објекту у зависности од
површине простора и уз обавезно поштовање прописаног
физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење
о укупном броју лица која могу боравити у односу на
његову површину.
14. Субјекти који обављају регистровану
дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.
15. Градска управа и градске службе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су
организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити
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број особа 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.

за спорт и физичку културу у 2021. години.

16. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су
организовати рад од куће за раднике за послове за које је
то могуће.

Број: 02-014-1-853/21
Бијељина,
Датум, 23.04.2021. год.

17. 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.
18. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 17. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Извјештај треба 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 налoга.
19. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
20. 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:
02-014-1-811/21 од 20.04.2021.
21. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-863/21
Бијељина,
Датум, 26.април 2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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 10. Правилника о расподјели средстава
за спорт и физичку културу („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/18,12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) и на основу
Закључка Савјета за спорт Скупштине Града Бијељина
број: 01-013-4/21 од 23.04.2021. године, Градоначелник
доноси:
ОДЛУКУ
о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт и
физичку културу за 2021. годину
I
Усваја се План расподјеле средстава намијењених

II
План расподјеле средстава из тачке I у прилогу је
ове Одлуке и чини њен саставни дио.
III
Ова Одлука ступа на снагу дан послије
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

23. април 2021.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Службени гласник Града Бијељина

ɎɍȾȻȺɅ
ɎɄ "Ɋɚɞɧɢɤ" Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɎɄ "Ɂɜɢʁɟɡɞɚ 09"
ɀɎɄ "Ɋɚɞɧɢɤ Ȼɭɦɟɪɚɧɝ"
ɎɄ "ɉɨɞɪɢʃɟ"ȳɚʃɚ
2. Ʌɢɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ 2 ɤɥɭɛɚ
3. Ʌɢɝɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ 4 ɤɥɭɛɚ
4. Ʌɢɝɚ ɉɎɋ 13 ɤɥɭɛɨɜɚ
5. Ʌɢɝɚ ɈɎɋ 23 ɤɥɭɛɚ
6. Ʌɢɝɚ ɈɎɋ 9 ɤɥɭɛɨɜɚ
ɒɤɨɥɚ ɮɭɞɛɚɥɚ " Soccer kids Bijeljina "
ɈɎɄ "Ɂɟɧɢɬ“
Ʉɥɭɛ ɦɚɥɨɝ ɮɭɞɛɚɥɚ „Ɋɚɞɧɢɤ“
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɮɭɞɛɚɥɫɤɢ ɤɥɭɛ „ɇɚɰɢɨɧɚɥ 2018“
ɎɄ „ɋɟɦɛɟɪɢʁɚ“ ɉɨɩɨɜɢ-100 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɎɄ „ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ“ Ȼɪɨɞɚɰ - 90 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
Ɋɟɡɟɪɜɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 1
2
1
2
3
4
5
6

ɄɈɒȺɊɄȺ
Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ ȻɇȻ"
Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɩɥɭɫ"
Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ȼɭɞɭʄɧɨɫɬ"
Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ " Fenix basket "
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ʉɨɲ"
ɀɟɧɫɤɢ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ȼɭɞɭʄɧɨɫɬ"
Ɋɟɡɟɪɜɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 2
3
1
2
3
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 3
4
1
2

ɈȾȻɈȳɄȺ
Ɉɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ"
ɀɟɧɫɤɢ ɨɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ"
Ɉɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "Ʌɢɛɟɪɨ"
ɊɍɄɈɆȿɌ
Ɋɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "Ȼɢʁɟʂɢɧɚ"
ɀɟɧɫɤɢ ɪɭɤɨɦɟɬɧɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ"
Ɋɟɡɟɪɜɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 5

ȻɈɊɂɅȺɑɄɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɬɟɪɢ"
Ȼɨɤɫɟɪɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ"
ȹɭɞɨ ɫɚɦɛɨ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɬɟɪɢ"
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ "ɋɪɩɫɤɢ ɋɨɤɨ"
Ɍɚɟɤɜɨɧɞɨ ɤɥɭɛ "ɋɨɤɨɥ"
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ "ɒɚɦɩɢɨɧɢ"
Ɍɚɟɤɜɨɧɞɨ ɤɥɭɛ "ȳɨɩɚ"
Ʉɥɭɛ ɪɟɚɥɧɨɝ ɚɢɤɢɞɚ "ɋɪɩɫɤɢ ɋɨɤɨ"
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ "ɍɇɋɍ"
Ʉɢɤ ɛɨɤɫ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɬɟɪ"
Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ „Ⱥɤɚɞɟɦɚɰ“
Ʉɢɤ ɛɨɤɫ ɤɥɭɛ „Ɋɚɞɧɢɤ-ɂɧɬɟɪɝɚʁ“ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
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ɉɥɚɧ 2021.
322.000,00
42.000,00
35.000,00
39.000,00
50.000,00
28.360,00
37.500,00
50.865,00
17.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
32.600,00
675.325,00

ɂɫɩɥɚɬɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɇʁɟɫɟɱɧɨ
Ɇʁɟɫɟɱɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ

104.030,00
8.000,00
25.805,00
6.000,00
3.000,00
10.684,00
1.000,00
158.519,00

Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ

50.000,00
23.000,00
5.372,00
78.372,00

Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ

35.000,00
23.076,00
5.000,00
63.076,00

Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ

21.257,00
25.136,00
18.660,00
2.627,00
4.000,00
3.500,00
4.000,00
1.046,00
4.600,00
1.956,00
1.326,00
1.000,00
89.108,00

Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
Ʉɜɚɪɬɚɥɧɨ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 6
7
1
2
3
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 7
8
1
2
3
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ɈɋɌȺɅɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ
Ɍɟɧɢɫ ɤɥɭɛ "Ⱥɋ"
Ɋɨɧɢɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɬɟɪɢ"
Ⱥɬɥɟɬɫɤɢ ɤɥɭɛ Ⱥɤɚɞɟɦɚɰ"
Ɍɟɧɢɫ ɤɥɭɛ "ɌɈɉ ɋɉɂɇ"
ɋɬɨɧɨɬɟɧɢɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋɚɞɧɢɤ"
Ɋɨɧɢɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "ɇɚɭɬɢɥɭɫ"
Ƚɢɦɧɚɫɬɢɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ȼȿ-ȿɇ"
"Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɪɱɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ"
Ɋɢɛɨɥɨɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ "Ɋɢɛɚ"
Ʉɭɝɥɚɲɤɢ ɤɥɭɛ "ɈɋȺ" ɉɚɬɤɨɜɚɱɚ
Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɤɥɭɛ "Bn cycling team“
ɂɇȼȺɅɂȾɇɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ
Ɇɭɲɤɚ ɨɞɛɨʁɤɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɇɭɲɤɚ ɤɨɲɚɪɤɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ɋȼɂ ɈɊȺɈ"
ɒȺɏ
ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ "Ⱦɜɨɪɨɜɢ"
ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ "ɋɜɟɬɨɡɚɪ Ƚɥɢɝɨɪɢʄ"
ɒɚɯɨɜɫɤɢ ɤɥɭɛ "ɋɜɟɬɢ Ƚɟɨɪɝɢʁɟ"
Ɋɟɡɟɪɜɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 8
9
1
2
3

ɋȿɄɐɂȳȿ (ɌɍɊɇɂɊɋɄȺ ɌȺɄɆɂɑȿȵȺ)
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɬɟɪɢ"
ɉɥɚɧɢɧɚɪɫɤɨ ɟɤɨɥɨɲɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ"Ɇɚʁɟɜɢɰɚ"
Ʉɥɭɛ ɡɚ ɝɚɻɚʃɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɚ "ɋɟɦɛɟɪɢʁɚ"

ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ 9
10

23. април 2021.

5.750,00
9.545,00
4.500,00
2.500,00
2.550,00
2.646,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.593,00
1.536,00
34.620,00

ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ

8.787,00
9.828,00
8.422,00
27.037,00

ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ

4.000,00
7.000,00
1.000,00
881,00
12.881,00

ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ

1.462,00
2.215,00
1.272,00
4.949,00

ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ

3.300,00
1.783,00
1.030,00

ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɨɥɭɝɨɞɢɲʃɟ

ɋɉɈɊɌɈȼɂ ɉɊɈɆɈɌɂȼɇɈȽ ɄȺɊȺɄɌȿɊȺ

1
2
3
ɍɤɭɩɧɨ ɪɚɡɞɢɨ
10

Ʉɨʃɢɱɤɢ ɤɥɭɛ "ɋɟɦɛɟɪɢʁɚ"
Ʉɥɭɛ ɞɢɡɚɱɚ ɬɟɝɨɜɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
Ɇɨɬɨ ɤɥɭɛ "Ⱦɭɯɨɜɢ

ɍɄɍɉɇɈ

6.113,00
1.150.000,00

23. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

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 10. Правилника о расподјели средстава за спорт
и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 5/18,12/18, 5/19, 3/20 и 10/21) и на основу Закључка
Савјета за спорт Скупштине Града Бијељина број: 01-0134/21 од 23.04.2021. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ
ОДЛУКE о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт
и физичку културу за 2021. годину
Члан 1.
У поступку доношења Одлуке о усвајању Плана
расподјеле средстава за спорт и физичку културу за 2021.
годину утврђено је да постоје наручито оправдани разлози
да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-857/21
Бијељина,
Датум, 23.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-04 (4 Лота)/21- Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
4:
Одржавање-пошљунчавање
ГРАДСКИХ
макадамских улица
За ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
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макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понудe су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина
2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из
следећих разлога:
-Тачком 8.3.3. тендерске документације прописано
је како се доставља понуда за више Лотова где је назначено
да се понуда за сваки Лот доставља у посебним ковертама на
којима мора бити назначено на који Лот се понуда односи,
а понуђач ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина је понуде за Лот
1 и Лот 2 чврсто увезао као једну понуду и предао у једној
коверти.
- Такође понуђач ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина је
доставио једну потврду о успјешно извршеним пословима а
исти је требао да достави за сваки Лот на који се кандидује
по једну Потврду о успјешно извршеним пословима.
Понуда понуђача ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из
следећег разлога:
- Тачком 7.4., подтачка 3. Тендерске документације
која се односи Специфично искуство понуђача захтјевана је
Потврда о успјешно извршеним пословима из 2020. године,
а понуђач је доставио Потврда о успјешно извршеним
пословима из 2019. Године.
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/21 од
14.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-28/21- Лот 1
Бијељина,
Датум: 20.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

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:

23. април 2021.

квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-31/21
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-03/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 12.03.2021. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.17/21 од 19.03.2021. године, а која се односи на набавку
услуга: “ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА“, понуде је доставио следећи понуђач:
1. АД “Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
АД „Комуналац „ Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
25.640,53 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/21 од
06.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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

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-06 (5 Лотова)/21- Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕУРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина
за Лот 1 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 : 13.357,40 КМ (без ПДВ-а)

23. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/21 од
12.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-35/21-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
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-06 (5 Лотова)/21- Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга:: КОШЕЊЕУРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО, понуду је
доставио следећи понуђач:
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1. ДОО ’’ DiS-COMPANY“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’DiS-COMPANY“,
Бијељина за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од :
21.791,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/21 од
12.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-35/21-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
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-06 (5 Лотова)/21- Лот 3
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга:: КОШЕЊЕУРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Града Бијељина

ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО, понудe су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО ’’ DiS-COMPANY“, Бијељина
2. ДОО „Мајевица Путеви“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО „Мајевица Путеви“
Бијељина за Лот 3 није достављена у складу са захтјевима
из тендерске документације, те се иста одбија из следећих
разлога:
-није достављена Употребна дозвола за надоградњу
за таруп
-понуђач је попунио дијелове нацрта Оквирног
споразума, а потребно је само да потпише и овјери Оквирни
споразум
- није уписан број службеног Гласника у Изјавама
из члана 45.,47, и 52. ЗЈН.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’ DiS-COMPANY“, Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

23. април 2021.

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-06 (5 Лотова)/21- Лот 4
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕУРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних путева
са асфалтном подлогом, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина

ДОО ’’ Dis-Company“ Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од :
19.628,10 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/21 од
12.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-35/21-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина
за Лот 4 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 :
21.276,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/21 од
12.04.2021. 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,

23. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-35/21-ЛОТ 4
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
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 :
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/21 од
12.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-35/21-ЛОТ 5
Бијељина,
Датум: 19.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-06 (5 Лотова)/21- Лот 5
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕУРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ КРУПНОГ РАСТИЊА ПОРЕД
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина
за Лот 5 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 :
23.626,64 КМ (без ПДВ-а)

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-04 (4 Лота)/21- Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
4:
Одржавање-пошљунчавање
ГРАДСКИХ
макадамских улица
За ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понудe су доставили следећи понуђачи:
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Службени гласник Града Бијељина

1. ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина носилац групе
понуђача- (ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе понуђача))
2. ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина

23. април 2021.

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 :

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из
следећих разлога:
-Тачком 8.3.3. тендерске документације прописано
је како се доставља понуда за више Лотова где је назначено
да се понуда за сваки Лот доставља у посебним ковертама на
којима мора бити назначено на који Лот се понуда односи,
а понуђач ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина је понуде за Лот
1 и Лот 2 чврсто увезао као једну понуду и предао у једној
коверти.
- Такође понуђач ДОО „CSP“ Дворови, Бијељина је
доставио једну потврду о успјешно извршеним пословима а
исти је требао да достави за сваки Лот на који се кандидује
по једну Потврду о успјешно извршеним пословима.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
4:
Одржавање-пошљунчавање
ГРАДСКИХ
макадамских улица

ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од :
44.759,00 КМ (без ПДВ-а)

За
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понуду је доставио следећи понуђач:

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/21 од
14.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-28/21-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 20.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-04 (4 Лота)/21- Лот 3

1. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП Градитељ“,
Бијељина, за Лот 3 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’ПГП Градитељ“, Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од :
17.050,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/21 од
14.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

23. април 2021.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

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

Број:02-404-28/21-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 20.04.2021. год.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
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-04 (4 Лота)/21- Лот 4
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
12.03.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/21 од 19.03.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
4:
Одржавање-пошљунчавање
ГРАДСКИХ
макадамских улица
За ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП Градитељ“,
Бијељина, за Лот 4 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’ПГП Градитељ“, Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од :
21.300,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/21 од
14.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-28/21-ЛОТ 4
Бијељина,
Датум: 20.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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-01/21
I
У поступку јавне набавке путем Oтвореног
поступка уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 16.03.2021. године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр. 17/21 од 19.03.2021. године, а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „АЛФ-ОМ“ Бања Лука
2. ДОО „Copitrade“ Бијељина
3. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина
4. ДОО „Network I“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „АЛФ-ОМ“ Бања Лука
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из
следећих разлога:
-У прилогу 3- Образац за цијену понуде у Напомени
3: Елиминаторни услови дефинисано је да понуђач мора
доставити техничку документацију понуђене опреме издату
од стране произвођача (један од званичних језика БиХ или
енглески). За уговорни орган је прихватљива документација
која је скинута са сајта произвођача. На документу је
обавезно да се види линк са извором документа. Понуђач
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у достављеној техничкој документацији понуђене опреме
није навео линк са извором документа.
- Понуђач у техничкој документацији понуђене
опреме, није прецизно навео техничке карактеристике које
се односи на позицију 1.-РАМ меморија, односно не може се
јасно закључити колико има слободних слотова, а тражена
су три слободна слота.
- У понуди понуђача није наведено да рачунари
садрже „Display port“, а тендерском документацијом је
тражен минимално један „Display port“.
- Тендерском документацијом у Прилогу 3, позиција
1: „Кућиште“ наведено је напајање максимално 180W 85%
PSU, а понуђач је у понуди на позицији 1: „Кућиште“ навео
напајање 260W 92% PSU.
Такође понуда понуђача ДОО ’’INFOCOMP“,
Бијељина није достављена у складу са
захтјевима из тендерске документације, те се иста одбацује
као неприхватљива из следећих разлога:
- Понуђач у техничкој документацији на позицију
1.-РАМ меморија има два слота, односно „2 DIMM“, а
тендерском документацијом је тражено да посједује
минимално 3 слободна слота.
- Такође из техничке спецификације не може се
јасно закључити до ког капацитета је проширива меморија,
а тендерском документацијом је тражено да меморија буде
проширива до минимално 128 GB.
Oстале понуде понуђача ДОО „COPITRADE“
Бијељина и ДОО „Network I“ Бијељина у потпуности
испуњавају 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:

23. април 2021.

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:02-404-27/21
Бијељина,
Датум: 23.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању координатора пројекта „ Социјално –
економска подршка рањивим породицама и локалним
пружаоцима социјалних услуга у 16 заједница у Босни и
Херцеговини „ за Град Бијељина
Члан 1.
За координатора пројекта „ Социјално – економска
подршка изузетно рањивим породицама и локалним
пружаоцима социјалних услуга у 16 заједница у Босни и
Херцеговини „ за Град Бијељина именује се:

1. ДОО „COPITRADE“ Бијељина 34.186,52 КМ без
ПДВ-а
2. ДОО „Network I“ Бијељина 34.188,03 КМ без

1. Амира Ганић, координатор пројекта и
2. Дарко Стевић, замјеник координатора пројекта.

ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „COPITRADE“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од:
34.186,52 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-27/21 од
20.04.2021. 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

Члан 2.
Задатак координатора пројекта је сарадња са
хуманитарном невладином организацијом Arbeiter – Samariter – Bund e.V. из Републике Њемачке у реализацији
пројекта „ Социјално – економска подршка рањивим
породицама и локалним пружаоцима социјалних услуга
у 16 заједница у Босни и Херцеговини „ за Град Бијељина,
који је одобрен од стране Министарства вањских послова
Њемачке.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-737/21
Бијељина,
Датум: 12.04.2021.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17)
и члана 9. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика
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и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број
14/06) и члана 27. став 2. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
финансирање научноистраживачког рада и награђивање
ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“,
број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18 ), Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ
ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У
АКАДЕМСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
I
У академској 2020/2021. години из буџета Града
Бијељина ће се финансирати израда једне докторске тезе и
два магистарска рада или његова еквивалента.
II
Финансирање
научноистраживачких
радова
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент,
докторска теза) који својом структуром и научним дометом
могу допринијети напретку и развоју Града Бијељина .
III
Финансирање
израде
научноистраживачких радова одобриће
спроведеног поступка по јавном конкурсу.

завршних
се након

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-431-1/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 20.04.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 10. Одлуке о новчаној помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 06/08 и 08/09) и члана 71. став 1. тачка
25. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана
09.02.2021. године донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске
I
Именује се Комисија за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске у саставу одјељења градске управе
надлежног за послове борачко-инвалидске заштите у
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Бијељини, у следећем саставу:
1. Валентина Спасојевић – предсједник,
2. Вукица Јекичић – представник Одјељења за
друштвене дјелатности - члан,
3. Драгомир Маљукан – представник ратних војних
инвалида - члан,
4. Бранка Станојловић, представник породица
заробљених и погинулих бораца и несталих лица - члан,
5. Ђорђић Игњат, представник бораца - члан.
II
Задатак Комисије је да Градоначелнику достави
мишљење поводом захтјева породица погинулих бораца,
цивилних жртава рата, војних инвалида и бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за
додјелу новчане помоћи поднијетих Одјељењу за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, а за оне износе који су
предвиђени Одлуком о новчаној помоћи породицама
погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним
инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и Правилником о ближим условима и
поступку за додјелу новчане помоћи породицама погинулих
бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и
борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
III
Комисија поступа у складу са Правилником о
ближим условима и поступку за додјелу новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 09/16), а административне и друге послове
за потребе Комисије обавља надлежно Одјељење.
IV
Надлежно Одјељење и Комисија воде евиденцију
о одобреним новчаним средствима и једном годишње у
склопу извјештаја ресорног Одјељења подносе извјештај
Скупштини града Бијељина и Градоначелнику града
Бијељина.
V
Доношењем овог рјешења престаје да важи о
Рјешење о именовању Комисије за одобравање новчане
помоћи породицама погинулих бораца, цивилним
жртвама рата, војним инвалидима и борцима одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске број 02-568-3/19 од
25.01.2019. године.
VI
Комисија за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске именује се на период од 2 године.
VII
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-568-3/21
Бијељина,
Датум: 09.02.2021. год.

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 Статута
града Бијељина (,,Службени гласник града Бијељина“, број: 9/17)
Градоначелник Града Бијељина, дана 23.04.2021. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка по
Јавном позиву број: 16-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
расписаног од стране Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске
I
Именује се Комисија за провођење поступка по
Јавном позиву број: 16-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године за
подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим
незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60
године, у следећем саставу:
1. Рада Дринић, представник Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, предсједник,
2. Миодраг Стевановић, представник Градске борачке
организације, члан,
3. Недељко Радић, представник Удружења „Ветерани
Републике Српске“, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак по Јавном
позиву за подношење захтјева за новчану помоћ социјално
угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60
године. Након разматрања захтјева и достављене документације,
у року од 30 дана од дана пријема захтјева, утврдити листу
подносилаца захтјева који испуњавају услове за добијање
новчане помоћи и листу подносилаца захтјева чији су захтјеви
непотпуни, неблаговремени или неосновани.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-568-9/21
Бијељина,
Датум: 26.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 10. Одлуке о новчаној помоћи породицама
погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима
и борцима Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
(,,Службени гласник општине Бијељина“, број: 6/08 и 08/09) и
члана 71. став 1. тачка 25. Статута града Бијељина (,,Службени
гласник града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града
Бијељина, дана 23.04.2021. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Огњен Гаврић дипл инж. арх. мастер за пружање
стручне помоћи Комисији за одобравање новчане помоћи
породицама погинулих бораца, цивилним жртвама рата,
војним инвалидима и борцима Oдбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске у саставу одјељења градске управе надлежног
за послове борачко-инвалидске заштите у Бијељини.
II
Задатак именованог је да за потребе Комисије
за одобравање новчане помоћи породицама погинулих
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бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима и
борцима Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
пружа стручно мишљење везано за адаптацију и санацију
стамбених објеката корисника борачко-инвалидске заштите
по захтјевима за додјелу новчане помоћи поднијетих Одјељењу
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, а за оне износе
који су предвиђени Одлуком о новчаној помоћи породицама
погинулих бораца, цивилним жртвама рата, војним инвалидима
и борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и
Правилником о ближим условима и поступку за додјелу новчане
помоћи породицама погинулих бораца, цивилним жртавама
рата, војним инвалидима и борцима Oдбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-568-10/21
Бијељина,
Датум: 26.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу
и престанак статуса удружења од општег интереса за Град
Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14),
Градоначелник Града Бијељина, р а с п и с у ј е:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
I
Расписује се јавни конкурс за додјелу 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
Средства за финансирање рада удружења од општег
интереса за Град обезбеђују се у складу са Буџетом Града
Бијељина за 2021. годину у износу од 140.000,00 КМ.
Код утврђивања висине средстава узимаће се у
обзир програм рада и активности удружења за годину за коју
се додјељују средства, као и предходно кориштена средства
додијељена од стране Града. Висина средстава одређује се
на основу утврђивања годишњег програма суфинансирања
активности удружења грађана на коју сагласност даје Градонач
елник.
IV
Организације и удружења подносе пријаве на јавни
оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење јавног
конкурса.
Уз пријаву се прилаже:
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1. Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија)
2. Статут Удружења, (копија)
3. Индентификациони број (ЈИБ), (овјерена копија)
4. Доказ о броју регистрованих и активних чланова
удружења, (оригинал)
5. Доказ о постојању техничких, материјалних и
људских ресусра за остваривање циљева утврђених Статутом
или другим актима удружења, (оргинал)
6. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада
удружења за текућу годину, (оргинал)
7. Извештај о раду за предходну годину, и финансијски
извештај, усвојен од стране надлежног органа, (оргинал)
8. Списак реализованих пројеката или активности у
области у којој конкурише за проглашење удружења од општег
интереса за Град, (оргинал)
9. Доказ да удружење или овлашћено лице није
кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења
(кривично односно прекршајно), (оргинал)
10. Доказ да се против удружења или одговорног
лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са
вршењем дјелатности удружења, (оргинал)
11. Остало
Удружења која не доставе горе наведене доказе немају
право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од
општег интереса за Град.
V
Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса
удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети
у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене
дјелатности – канцеларија 17, или на адреси званичне интернет
презентације Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција
„НВО“ на дну странице).
VI
Удружења грађана која већ имају статус удружења
грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају поново
конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења услова
прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима и поступку
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број:
22/14).
VII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града
Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне новине“,
огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној
интернет
страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org
(секција „НВО“ на дну странице).
Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана
објављивања.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом,
у запечаћеној коверти предати у
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем
поште на адресу:
Број: 02-014-1-771/2021
Бијељина,
Датум: 16.04.2021.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима
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грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина
за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/21) и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних
организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града
Бијељина, р а с п и с у ј е:
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 2021. годину са економског кода 415 200 и буџетскe ставкe:
• „Средства за финансирање пројеката удружења
грађана“ у износу од 87.654,00 КМ
II
Средства се додјељују удружењима грађана која
су регистрована на подручју Босне и Херцеговине, односно
Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина и
чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.
Укупан износ пројеката финансиран из буџета Града
Бијељина, може бити до 5.000,00 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,
• афирмишу културне потенцијале и културне
посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања
урбане културе,
• афирмишу јавност рада и помажу у процесу
трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за
пружање услуга грађанима,
• помажу развој спорта и физичке културе,
• афирмишу и помажу у реализацији принципа
јавности у раду државних органа и организација које се дијелом
или у потпуности финансирају јавним приходима,
• 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,
• помажу у превенцији инцидената проузрокованих
мржњом.
IV
Удружења грађана којима су у претходној години
одобрена средства за реализацију пројеката, а нису благовремено
поднијела извјештај о утрошку тих средстава, немају права
учешћа у додјели средстава у текућој години у којој је објављен
јавни оглас.
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V
Слeдећи пројекти неће бити финансирани:
• Пројекти удружења која нису извршила своје обавезе
по раније одобреним пројектима финансираним из Буџета
Града,
• 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, канцелариjски
трошкови) већи од 20% укупних трокова 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),
• 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
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на
прописаном обрасцу.

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.
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 Градској
управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности –
канцеларија 17, или на адреси званичне интернет презентације
Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција „НВО“ на дну
странице).
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ
РАЗМАТРАТИ!
У прилогу:
• Смјернице за апликанте (обавезно прочитати!)
Смјернице се могу преузети на адреси званичне интернет
презентације Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција
„НВО“ на дну странице) и у Одјељењу за друштвене дјелатности
– канцеларија 17.
За све додатне информације можете се обратити
службеницима Одјељења за друштвене дјелатности.
Број: 02-014-1-772/2021
Б и ј е љ и н а,
Датум: 16.04.2021.

VII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града
Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне новине“,
огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној
интернет
страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org
(секција „НВО“ на дну странице).

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ОГЛАС

Уз пријаву се обавезно доставља:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске
(копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката - ЈИБ (копија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно
реализованим пројектима (оригинал),
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава (оригинал),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава
из других извора за пројекат/програм који се кандидује
за суфинансирање из буџета Града Бијељина (ако жели
суфинансирање), (оригинал)
6. Доказ о учешћу више партнерских организација у
реализацији пројекта који се кандидује (ако их има), (оригинал)
7. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило
средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта којим
аплицира на јавни оглас, (оригинал)

23. април 2021.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-54/21 од 20.04.2021. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу број:
284 упис пререгистрације Заједнице етажних власника „МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА 2“, улица Меше Селимовића број 2, Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА 2“ улица Меше Селимовића број 2, Бијељина,
Регистарски лист број: 284.
Оснивачи: 12 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.
Заједница у правном промету иступа самостално у оквиру
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступници: Славиша Вујић предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-54/21
Бијељина,
Дана, 20.04.2021. год.

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Богдан Тадић, с.р.

23. април 2021.
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