
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 11. фебруар 2022. године  БРОЈ 3 / 2022

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 8. Статута Грaда Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и члана 3. 
Упутства о провођењу поступка редовне анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 3/21), Градоначелник 
Града Бијељина дана 31. јануара 2022. године доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Овом Одлуком покреће се поступак за анализу 
организације и систематизације радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина која је успостављена Правилником 
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20, 42/20 и 14/21).
  Поступак анализе организације и систематизације 
радних мјеста из става 1. ове тачке врши се за све организационе 
јединице Градске управе Града Бијељина (у даљем тексту: 
Градска управа) у погледу преиспитивања адекватности 
успостављене организације и систематизације радних мјеста у 
свим организационим јединицама Градске управе. 

II
 Поступак анализе организације и систематизације 
радних мјеста у Градској управи спровешће Радно тијело 
за анализу организације и систематизације радних мјеста, 
именовано рјешењем Градоначелника Града Бијељина, у складу 
са Упутством о спровођењу поступка анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи Града Бијељина.

III
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о спровођењу поступка анализе организације и систематизације 
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 5/21).

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

Број: 02-014-1-152/2022
Датум: 31.01.2022. године
        

  
 На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: l/16, 66/18 и 
119/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), тачке V 
Одлуке о угврђивању плате, висине примања по основу рада и 
висине помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 53/16), члана 71. Статута Града Ьијељина („Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и члана 36. Посебног 
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 20/17, 85/18, 
86/18, 21/20, 21/21 и 69/21), Синдикална организација радника у 
Градској управи Града Бијељина која дјелује у саставу  Синдиката 
локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, 
са једне стране, и Градоначелник Града Бијељина, као заступник 
Послодавца - Града Бијељина, са друге стране, з а к љ у ч и л и  с у  

 КОЛЕКТИВНИ УГОВOР О ИЗМЈЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ 
УГОВОРА  ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Колективном уговору за запослене у Градској управи 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
6/21) члан 3а. мијења се и гласи: 

 „(1)  Плата запослених састоји се од основне плате и 
увећања плате прописаних Колективним уговором. 
 (2)  Плата из става 1. овог члана представља бруто 
плату.
 (3) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 
члана садржани су порез на доходак и доприноси.
 (4) Плата из става 1. овог члана умањена за порез на 
доходак и доприносе је нето плата радника.“

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи: 
 „(1) Коефицијент за обрачун основне плате запосленог 
утврђује се у распонима и разврстава у платне групе у 
зависности од потребног стручног знања, сложености послова, 
самосталности у раду и степена одговорности. 
 (2) Послови се разврставају у платне групе, са сљедећим 
коефцијентима за обрачун плате:
 1) Прва платна група послови на којима се захтијева 
стручност неквалификованог радника, нижа стручна спрема 
или полуквалификовани (НК, НСС или ПК) и то:
 а) неквалификовани радник (осмогодишња школа, 
НК..................................................................................................7,81
 б) захтјева се стручна оспособљеност која се стиче 
на курсевима или обукама у трајању од једне године (НСС, I 
степен) ........................................................................................................7,85
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 в) захтјева се стручна оспособљеност која се стиче 
школовањем у трајању до двије године (ПК, II степен) .............. 7,89
 2) Друга платна група - послови на којима се захтијева 
стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од три 
године (КВ радник, lll степен) и то:
 а) запослени у статусу намјештеника ............................7,96
 б) руководилац акције гашења пожара .........................8,12
 З) Tpeћa платна група – послови на којима се затијева 
стручност која се стиче средњим обазовањем у трајању од 
четири године (lV степен) и то:
 а) запослени у статусу  намјештеника  ...................10,21
 б) стручни сарадник трећег звања ...............................10,39
 в) стручни сарадник другог звања ...............................10,47
 г) стручни сарадник првог звања, руководилац акције 
гашења пожара ......................................................................................10,56
 4) Четврта платна група - послови на којима се захтијева 
стручност која се стиче специјализацијом на основу стручности 
средњег образовања (ВКВ радник,  ватрогасац спасилац, V 
степен) и то:  ............................................................................................11,21
              5) Пета платна група - послови на којима се захтијева 
стручност која се стиче вишим образовањем или високим 
образовањем са остварених 180 ECTS бодова или еквивалент 
и то: 
 а) виши стручни сарадник трећег звања, 
намјештеник .........................................................................................13,03
 б) виши стручни сарадник другог звања ...................13,19
 в) виши стручни сарадник првог звања ....................13,37 
 г) комунални полицајац, инспектор ............................13,86 
 6) Шеста платна група - послови на извршилачким 
радним мјестима на којима се захтјева стручност која се стиче 
високим образовањем у трајању од четири године или високим 
образовањем са остварених 240 ЕCTS бодова или еквивалент и 
то:  
 а) самостални стручни сарадник трећег звања, 
намјештеник .........................................................................................14,68
 б) самостални стручни сарадник другог звања .................
......................................................................................................................14,86
` в) самостални стручни сарадник првог звања ..................
......................................................................................................................15,02
 г) замјеник руководиоца ватрогасне службе у Јањи .........
......................................................................................................................15,67
 д) руководилац ватрогасне службе у Јањи ................16,34
 ђ) комунални полицајац, инспектор  .......................... 18,65
 е) шеф одсјека, стручни савјетник, замјеник старјешине 
територијалне ватрогасне јединице ...............................................18,81
 ж) старјешина територијалне ватрогасне јединице, 
предсједник градске комисије за комасацију, шеф одсјека за 
послове мјесних заједница, шеф одсјека за локални економски 
развој и европске интеграције ........................................................ 21,30
 7) седма платна група - послови на руководећим 
радним мјестима на којима се захтијева стручност која се 
стиче високим образовањем у -трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент и то:
 а) шеф одсјека заједничких послова, шеф одсјека за 
јавне набавке, инвестиције и  надз..................................................22,95
 б) начелник одјељења, начелник службе, секретар 
Скупштине Града, шеф Кабинета Градоначелника, савјетник 
Градоначелника, градски менаџер, градски архитекта,просторни 
планер, интерни ревизор ...................................................................30,39
 в) руководилац јединице за интерну ревизију..........31,18
 (3) За обрачун основне плате запослених у 
кабинету градоначелника, односно начелника општине који 

немају статус службеника или намјештеника примјењује се 
коефицијент седме платне групе уколико имају стручност 
која се стиче високим образовањем у трајању од четири 
године или високим образовањем од остварених 240 ECTS 
бодова или еквивалент.
 (4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 
стручност седме платне групе, за обрачун основне плате 
примјењује се коефицијент платне групе у зависности од 
захтијеваног степена стручне спреме.
 (5) Изузетно из става 2. тачка 7) овог члана, 
коефицијенти за обрачун основне плате запосленог 
на руководећем радном мјесту и запосленог из става 
3. овог члана у неразвијеним и изразито неразвијеним 
јединицама локалне самоуправе могу се утврдити у складу 
са коефицијентима утврђеним за шесту платну групу. 
 (6) Колективним уговором код послодавца одређује 
се коефицијент за свако радно мјесто у градској, односно 
општинској управи у оквиру платних група из става 2. 
овог члана, с тим да се за радно мјесто службеника у истој 
категорији, односно категорији и звању, односно пословима 
исте сложености за радна мјеста намјештеника одређује се 
исти коефцијент.“

Члан 3. 
 У члану 11. тачка 3) мијења се и гласи:
 „3) отпремнину приликом одласка запосленог у 
пензију – у висини три просјечне нето плате запосленог 
обрачунате за последњи мјесец прије одласка у пензију,“

 Тачка 7. мијења се и гласи:
 „7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 
дужег од три часа дневно – у висини од 0,75% просјечне 
бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за 
сваки радни дан запосленог и“.

Члан 4.
 У члану 13. став 1. мијења се и гласи: 
 „(1) Запослени или његова породица имају право 
на помоћ у случају:
 1) смрти запосленог - у висини три последње 
просјечне нето плате запослених исплаћене у Градској 
управи Града Бијеьина у претходној години,
 2) смрти члана уже породице - у висини двије 
последње просјечне нето плате  запослених исплаћене у 
Градској управи Града Бијељина у претходној години,
 З) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у висини двије 
последње просјечне нето плате запослених исплаћене у 
Градској управи Града Бијељина у претходној години,
 4) дуготрајне болести или дуже неспособности за 
рад усљед повреде запосленог (утврђене од стране љекарске 
комисије) - у висини једне просјечне нето плате запослених 
исплаћене у Градској управи Града Бијељина у претходној 
години,
 5) изградње надгробног споменика запосленом који 
је изгубио живот приликом обављања службене дужности - 
у висини три последње просјечне бруто плате запослених 
исплаћене у Градској управи Града Бијељина у претходној 
години,
 6) рођења дјетета — у висини једне просјечне 
нето плате запослених исплаћене у Градској управи Града 
Бијељина у претходној години и
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 7) новчану накнаду за посебне резултате рада - у 
висини до једне просјечне бруто плате запосленог остварене 
у претходном мјесецу прије додјељивања награде.

Члан 5.
 У члану 14. став 1. мијења се и гласи:

 (1) Запосленом ће се исплатити јубиларна награда 
за остварени радни стаж код послодавца у трајању од:
 1) 10 година радног стажа — у висини једне 
половине просјечне  бруто плате запослених исплаћене у 
Градској управи Града Бијељина остварене у претходној 
години;
 2) 20 година радног стажа — у висини једне 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у Градској 
управи Града Бијељина остварене у претходној години;
 З) 30 година радног стажа — у висини двије 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у Градској 
управи Града Бијељина остварене у претходној години.

Члан 6.
  У члану 24. ст. 2. и 3.мијењају се и гласе:
 ‘’(2)  Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог код послодавца и износи:
 1) за рад од двије до десет година – 35% просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада,
 2) за рад од десет до 20 година – 40% просјечне 
мјесечне нето плате запосленог, исплаћене у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада,
 3) за рад од 20 до 30 година – 45% просјечне мјесечне 
нето плате запосленог исплаћене у посљедња три мјесеца 
прије престанка радног односа, за сваку навршену годину 
рада и
 4) за рад дужи од 30 година – 50% просјечне 
мјесечне нето плате запосленог исплаћене у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 
годину рада.
 (3) Отпремнина из става 2. овог члана не може бити 
већа од шест просјечних мјесечних нето плата исплаћених 
запосленом у посљедња три мјесеца прије престанка радног 
односа.’’

Члан 7.
Овај Колективни уговор ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

Број:3/22     Број:02-020-1/22              
Датум: 11.02.2022. год.          Датум: 11.02.2022.год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: ОЗП-01/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-01/22

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

НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И 
ПРЕРАЂЕВИНА  ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2022. 
ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 32.478,63 КМ (без ПДВ-а) односно  
38.000,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2022. годину са буџетске ставке „Трошкови рада јавне 
кухиње“ економски код 416 300, потрошачка јединица 0005301.

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

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

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

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

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

Број: 02-404-13/22 
Бијељина, 
Датум:10.02.2022. год. 

 
 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), члана  18 и 25 Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА 
ШИФРА: ПЉ-01/22

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Цвијета Јоцић, с.р.

   

ЗА ПОСЛОДАВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић, с.р.
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I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ПЉ-01/22

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

ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 У 2022., 2023. И 2024. ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 897.435,90 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.050.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  у износу 
од 299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) су  обезбјеђена из буџета за 2022. годину са 
буџетске ставке „Трошкови дезинсекције“, потрошачка 
јединица 0005150; економски код 412 200 , средства у износу 
од  299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена у буџету за 2023. годину  и 
средства у износу од  299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 
350.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена у буџету 
за 2024. годину са буџетске ставке „Трошкови дезинсекције“, 
потрошачка јединица 0005150; економски код 412 200.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног  
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 
од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2024.
године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:
 1.Цијена – 70 бодова
 2.Гарантни рок – 30 бодова

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: 02-404-15/22 
Бијељина, 
Датум: 11.02.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  8. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА 

ШИФРА: ОЗП-17/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци УСЛУГА под шифром: 
ОЗП-17/22

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

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА 
ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,  ЗА ГОСТЕ,  

ЗВАНИЧНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, 
МАНИФЕСТАЦИЈА (ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА, ДАНА ГРАДА И ЕНЕРГЕТСКИХ 
ДАНА) И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ 

ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ) односно 
50.000,00КМ (са ПДВ).
Средства  су обезбијеђена  из буџета за 2022. годину и то:
 - 9.401,70 КМ (без  ПДВ-а)  односно 11.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“ 
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005110,
 - 10.683,76 КМ (без  ПДВ-а)  односно 12.500,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови обиљежавања 
манифестација, значајни датуми“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005110 ,
 - 6.837,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 8.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“ 
економски код 412900, потрошачка јединица 0005120, 
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Непоменуте услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005160, 
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Материјални трошкови 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005170,
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом)   са буџетске ставке “Непоменуте услуге-
м.т. службе“ економски код 412900, потрошачка јединица 
0005140,
 - 1.390,60КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови“ економски код 412900 , потрошачка 
јединица 0005210,
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005220,
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005180
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ (са 
ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-м.т. 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 0005130 ,
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 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ (са 
ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Остале услуге- материјални 
трошкови службе“ економски код 412900, потрошачка 
јединица 0005240,
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге- 
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005230,
 - 515,38  КМ (без  ПДВ-а)  односно 603,00 КМ (са 
ПДВ-ом) са буџетске ставке „Уговорене услуге- материјални 
трошкови службе“ економски код 412900 , потрошачка 
јединица 0005125,
 - 1.390,60  КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке „Остале уговорене услуге- 
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005150 и
 - 1.390,60 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.627,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Материјални трошкови 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005151.

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

V
 Предметне услуге се пружају до 31.12.2022.године.

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

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

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

Број: 02-404-16/22 
Бијељина, 
Датум: 11.02.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-43/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 

уз провођење Е-аукције,  објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 18.01.2022. године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 
03/22 од 21.01.2022. године, а која се односи на набавку роба: 
НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ СВЈЕТЛОСНО – СИГНАЛНОГ 
УРЕЂАЈА  И ОПРЕМЕ ЗА  СМИРИВАЊЕ САОБРАЋАЈА  У 
ЗОНИ  ПЈЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА  У УЛИЦИ КУЛИНА БАНА У 
БИЈЕЉИНИ, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’Телефонија Видаковић“ Добој

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

ДОО ’’Телефонија Видаковић“ Добој, 
са понуђеном цијеном у износу од : 

9.562,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-222/21 од 
08.02.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-222/21 
Бијељина, 
Датум: 10.02.2022. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-33/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних 
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набавки дана 18.01.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.03/22  
од 21.01.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА 
ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
МЈЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ЈЕДИНСТВЕНУ РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА, УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА И 
ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ Е-МАИЛ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ 
КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ У ЈЕДИНСТВЕНОЈ 
РАЧУНАРСКОЈ МРЕЖИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2022. 
ГОДИНЕ, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „ЕЛИТ М“ Бијељина

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

ДОО „ЕЛИТ М“ Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од

11.946,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-219/21 од 
07.02.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-219/21 
Бијељина, 
Датум: 10.02.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18),  Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-19/21
I

 У поступку јавне набавке путем Отвореног 

поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 27.12.2021. године; и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 1/22 од 07.01.2022. године а која се односи на набавку 
услуга: МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. Јавна научноистраживачка установа Институт за 
заштиту и екологију РС,  Бања Лука
 2. Институт за грађевинарство „ИГ“  ДОО Бања Лука 

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

 1. Јавна научноистраживачка установа Институт за 
заштиту и екологију РС,  Бања Лука.............................................
..................................................................19.900,00 КМ без ПДВ-а
 2. Институт за грађевинарство „ИГ“  ДОО Бања 
Лука........................................................ 22.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

Јавна научноистраживачка установа
 Институт за заштиту и екологију РС,  Бања Лука 

са понуђеном цијеном у износу од
19.900,00 КМ (без ПДВ-а)

III

Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-206/21 
од 01.02.2022.  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 .
 Такође изабрани понуђач је дужан до момента 
потписивања уговора да достави доказ тј. овјерену фотокопију 
важећег  Рјешења -дозволе за обављање дјелатности из области 
мониторинга квалитета ваздуха издатог од стране надлежног 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију Републике Српске, а на основу Закона о заштити 
ваздуха (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/11 
и 46/17) и Правилника о условима за издавање дозволе за 
мониторинг квалитета ваздуха (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 3/18, 57/18 и 63/19). 
 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.

   
   

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

Број:02-404-206/21 
Бијељина, 
Датум: 08.02.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-34/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције са закључивањем Оквирног споразума, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.12.2021. године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.01/22  од 07.01.2022. године, а која се 
односи на набавку услуга: УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА 
И СКЕНИРАЊА  НА ИЗНАЈМЉЕНИМ  ШТАМПАЧИМА 
И  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Copitrade“ Бијељина

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

ДОО „Copitrade“ Бијељина
 са понуђеном цијеном у износу од

19.910,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-218/21 од 
03.02.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 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:02-404-218/21 
Бијељина, 
Датум: 08.02.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-7/22 од 07.02.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број 263 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника 
„КНЕЗА МИЛОША 12“ Бијељина, улица Кнеза Милоша 
број 12, Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КНЕЗА МИЛОША 12“ Бијељина, улица Кнеза Милоша 
број 12, Бијељина,  Регистарски лист број: 263
 Оснивачи: 15 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: Јулијана Драгичевић, предсједник  
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице је Александар Марић.

Број:  02/3-372-7/22                                                                   
Дана:  07.02.2022. год.  

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу Рјешења број 02/3-372-6/22 од 02.02.2022. године, 
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 319 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „ПЕРЕ СТАНИЋА 8А“ улица Пере 
Станића 8а, Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ПЕРЕ СТАНИЋА 8А“ улица Пере Станића 8а, Регистарски 
лист број: 319.
 Оснивачи: 18 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 

   
    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

  

Службено лице органa
П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. 
и рачунар., с.р.
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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: Ивана Крчо-Кокановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-6/22   
Дана: 02.02.2022. год.  

 

 

  

  

Службено лице органa
П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. 
и рачунар., с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА 
АНАЛИЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-01/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-01/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-17/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-43/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-33/21

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-34/21

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗА МИЛОША 12“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 
12, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПЕРЕ СТАНИЋА 8А“ 
УЛИЦА ПЕРЕ СТАНИЋА 8А, БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 35 примјерака




