
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 12. новембар 2020. године  БРОЈ 52 / 2020

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

НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од 
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године, 
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од 
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године, 
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од 
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године, 
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од 
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године, 
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од 
21.10.2020. године, 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године  
и 02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године у тачки 3. послије 
става 73. додаје се став 74. који гласи:

„Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате новчана 
средства Болници „Свети врачеви“ Бијељина у укупном 
износу од 100.000,00 КМ и Дому здравља Бијељина у укупном 
износу од 100.000,00 КМ у сврху награде здравственим 
радницима због отежаних услова рада у вријеме пандемије.“

 2. У тачки 3. послије става 74. додаје се став 75. који гласи:

 „Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате 
новчана средства Асоцијацији Туристичких Агенција 
Републике Српске у укупном износу од 8.000,00 КМ у сврху 
новчане помоћи за четири Туристичке агенције из Бијељине 
од по 2.000,00 КМ.“

 3. У тачки 3. послије става 75. додаје се став 76. који гласи:

 „Задужује се Градска изборна комисија Града 
Бијељине да сачини Упутство о раду Градске изборне 
комисије Града Бијељина у вези са начином остваривања 
бирачког права на дан избора за лица којима је одређена 
мјера кућне изолације.“

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

Број: 02-014-1-2678/20
Бијељина,
Датум, 11.11.2020.год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана 
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези 
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14), 
Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке робе и то: 
„Набавка 50 000 заштитних маски “

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом 
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од 
примјене одредби закона.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а 
(четрнаестхиљада 00/100) односно 16.380,00 КМ са ПДВ-ом, 
а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. 
годину на буџетској позицији „Остали непоменути расходи 
у циљу сузбијања Корона вируса  – Одсјек заједничких 
послова“, економски код 412 900 -5-  

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

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те 
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор 
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере 
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне 
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику 
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка 
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности 
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту 
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају 
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу 
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган 
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за 
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе 
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр. 
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно 
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без 
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је 
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на 
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од 
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању 
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других 
несрећа, и сл.),  с тим да је битно образложити да би 
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно 
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне 
посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве 
процјене поступили и предузели радње одмах.

            Градоначелник Бијељине је дана 21.10.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних  мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-2168/20 од 21.10.2020 
којом је у тачки 3. послије става 66. додаје се став 67. којим се 
налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града 
Бијељина да обезбиједи 50 000 заштитних маски.

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени 
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о 
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене 
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене 

претпоставке за доношење предметне Одлуке.
 
 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 
Одлуке.

Број: 02-014-1-2343/20     
Бијељина,      
Датум: 03. новембар 2020. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 25. 
(„Службени гласник Града Бијељине“, бр. 9/17), а у складу 
са чланом 18. и чланом 24. Уредбе о службеној униформи, 
легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци 
комуналне полиције на службеним возилима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 04.02.2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ 
СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ

I
 У Одлуци о набавци и додјели службене 
легитимације и значке комуналне полиције („Службени 
гласник Града Бијељина“, бр. 18/19) у тачки I број „02015“ 
замјењује се бројем „02016“.

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

Број: 02-014-1-253/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 04. фебруар 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 24. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-21(2ЛОТА)-ЛОТ2-У1/19 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-21(2ЛОТА)-ЛОТ2-У1/19

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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УГОВАРАЊЕ ВИШКА РАДОВА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА “РАДОВИ 
НА САНАЦИЈИ (КРПЉЕЊУ) УДАРНИХ АСФАЛТНИХ 
РУПА НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА „

ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-211/19 ЛОТ 2 
ОД 29.01.2020 ГОДИНЕ

III
 Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке је 17.000,10 КМ (без ПДВ-а) односно 19.890,12 КМ 
( са ПДВ-ом).Средства ће бити обезбијеђена  из буџета за 
2020. годину са буџетске ставке: “Одржавње хоризонталне 
и вертикане сигнализације, одржавање локалних и 
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ економски 
код 412500; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка  без објаве обавјештења  у складу са чл. 24. ЗЈН. 

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2020.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: 02-404-191/20       
Бијељина,       
Датум: 06. новембар 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 
25. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 
39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-03/20

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих УСЛУГА:

МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 47.008,54 КМ (без ПДВ-а) 
односно 55.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена  из буџета за 2020. годину са буџетске ставке: 
“Услуге мјерења загађења зрака“ економски код 412800; 
потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора, а најраније од 01.01.2021.године до 
31.12.2021.године

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

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

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

Број: 02-404-192/20       
Бијељина, 
Датум: 09. новембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КГН-н-02/20

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка 
уз провођење Е - аукције,  објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 16.09.2020. године, и у „Сл.гласнику БиХ“, бр. 
57/20 од 18.09.2020. године, а која се односи на набавку роба: 
НАБАВКА И УГРАДЊА КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ У ВРТИЋУ 
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“, понуде су доставили следећи понуђачи:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 52 - Страна 4 12. новембар 2020.

1. ДОО „Alper Group“ Сарајево 
2. ДОО „Eastcode“ Бања Лука

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

 1. ДОО „Alper Group“ Сарајево ......................................
.................................................................. 45.775,75 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Eastcode“ Бања Лука .........................................
................................................................... 45.852,24 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Alper Group“ Сарајево  са понуђеном цијеном 
у  износу од: ........................................ 45.775,75 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
170/20 од 02.11.2020. 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 овјерену 
копију докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ тј, потребно је да достави:
 - Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став 
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање 
новца)
  Изабрани понуђач дужан је и да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену 
копију докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 47. Закона о јавним набавкама 
БиХ.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

V I
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-170/20
Бијељина, 
Датум: 05. новембар 2020. 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-05/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 28.09.2020. године и у Сл. Гласнику 
БиХ бр.61/20 од 02.10.2020. године, а која се односи на 
набавку роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ 
ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ 
КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА”,  понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина  
 2. ДОО „Грађапромет“  Бијељина 

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

 1. ДОО „Грађапромет“  Бијељина ..................................
................................................................... 32.475,80 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина ....................................
.................................................................. 36.922,12 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Грађапромет“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од ......................... 32.475,80 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-175/20 од 
03.11.2020. 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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достављених изјава из члана 47.  Закона о јавним набавкама 
БиХ .

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-175/20
Бијељина, 
Датум: 05. новембар 2020. 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-06/20

I
 У поступку јавне набавке роба путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.09.2020. године и у Сл.гласнику 
Бих бр. 61/20 од 02.10.2020. године, а која се односи на 
набавку роба: “НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ 
КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА“, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Robot General Trading Co“ Сарајево
 2. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина
 3. ДОО „БРАЋА ЕРИЋ“ Трњаци, Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, примјене преференцијалног третмана домаћег и 
након проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа 

понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „БРАЋА ЕРИЋ“ Трњаци, Бијељина ...............
..................................................................  23.985,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина .................
.................................................................. 24.960,00 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „Robot General Trading Co“ Сарајево .............
................................................................... 33.150,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „БРАЋА ЕРИЋ“ Трњаци, Бијељина  са 
понуђеном цијеном у  износу од: 23.985,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/20 од 
30.10.2020. 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 тј, потребно је да достави:
 - Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став 
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање 
новца)
 - Потврду надлежне институција о уредно 
измиреним обавезама по основу директних и индиректних 
пореза.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-177/20
Бијељина, 
Датум: 05. новембар 2020. год.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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-26/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 09.10.2020. године; и у Сл.гласнику 
БиХ бр.65/20 од 16.10.2020. године а која се односи на 
набавку радова: ПОПЛОЧАВАЊЕ ТРГА КРАЉА ПЕТРА 
I КАРАЂОРЂЕВИЋА СА УРЕЂЕЊЕМ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА, КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА И УРБАНОГ 
МОБИЛИЈАРА, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Мост“ Бијељина
 2. Грађевинско предузеће АД „Градип“ Прњавор

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

 1. ДОО „Мост“ Бијељина .. 294.022,00 КМ без ПДВ-а
 2. Грађевинско предузеће АД „Градип“ Прњавор .....
................................................................ 294.317,28 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Мост“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од .......................................... 294.022,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
183/20 од 09.11.2020. 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:02-404-183/20
Бијељина, 
Датум: 09. новембар 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),  
члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), и члана 8. Правилником 
о организацији  и спровођењу пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник  Града Бијељина“, број: 28/16 и 
01/18), дана 10.новембра 2020.године, д о н и о  ј е

О Д Л У К У
О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 Редовни попис имовине и обавеза Града Бијељина 
обавиће се у периоду од 1.децембра 2020 године до 20. јануара 
2021. године  а у складу са Правилником о организацији и 
спровођењу пописи и усклађивању књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник  
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).

          Стање пописа своди се на стање на дан 31.децембар 
2020.године.

Члан 2.
 Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће 
пописне комисије које ће посебним актима  именовати 
Градоначелник.

          Централна пописна комисија ће извјештај о попису 
са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја доставити 
Градоначелнику до 31.јануара 2021.године.

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

Број: 02-014-2603/20                                                                                              
Б и ј е љ и н а      
Датум, 10. новембар  2020.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
                      

I
 У Радну групу за израду Локалног плана акције у 
области инвалидности (ЛПАИ) у Граду Бијељина за период 
2021.-2023. именују се се следећа лица: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Тања Милинковић, Коалиција “Колоси”, 
 2. Ново Трифуновић, Коалиција “Колоси”,
 3. Ивана Стевановић, Коалиција “Колоси”,
 4. Милорад Јовић, Коалиција “Колоси”,
 5. Ранко Ранкић, Коалиција “Колоси”,
 6. Радмила Симић, Коалиција “Колоси”,
 7. Славена Рајић, Коалиција “Колоси”,
 8. Данијела Ђурић, Коалиција “Колоси”,
 9. Миленко Митровић, Град Бијељина,
 10. Славица Угреновић, Град Бијељина,
 11. Славиша Бирчаковић, Град Бијељина,
 12. Горан Марковић, ЈУ Центар за социјални рад 
Бијељина,
 13. др Игор Новаковић, ЈУ Дом здравља Бијељина,
 14. Сања Јањичић, ЈУ Завод за запошљавање, 
Филијала Бијељина.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-2318/20
Бијељина,
Датум; 2.11.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРОГРАМА 
ПОДРШКЕ ПАРТНЕРСТВУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
АКТИВНИХ ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И 
САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ГРАДА БИЈЕЉИНА 

УДРУЖИВАЊЕМ СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ

I 
 У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за 
провођење поступка Програма подршке партнерству 
у реализацији активних политика запошљавања и 
самозапошљавања Завода за запошљавање Републике 
Српске и Града Бијељина удруживањем средстава у 
2020. години број: 02-014-1-1570/20 од 10.8.2020. године 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 44/20), (у даљем 
тексту: Комисија) умјесто  Татјане Вујић, стручни сарадник 
у Одјељењу за привреду именује се Душан Трифковић, 
самостални стручни сарадник за послове у привреди у 
Одјељењу за привреду.
                                                                        

 II
 У члану 2. Рјешења став 1. алинеја 5. мијења се и 
гласи:
 
 “ - организује обуке апликаната у складу са 
епидимиолошком ситуацијом изазваном корона вирусом”. 

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2355/20 
Бијељина,          
Датум: 4. новембар 2020.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

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

РАДОВА
            

I
 Именује се Комисија за примопредају робе по 
Уговору број: 02-85-47/20 од 23.10.2020. године „ Набавка 
возила на електрични погон за потребе превоза лица са 
инвалидитетом, лица са посебним потребама као и за 
друге намјене у складу са актуелном ситуацијом пандемије, 
изазване појавом вируса COVID 19” – закључен са ДОО 
„Угљо” Бијељина (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу:

1. Зоран Стевановић, дипл.инж. саобраћаја предсједник,
2. Обрен Божић, дипл.економиста, члан,
3. Драган Гојковић, дипл.економиста, члан.

II
 Задатак Комисије је да изврши примопредају робе у 
складу са Уговором број: 02-85-47/20 од 23.10.2020. године и 
о томе сачини Извјештај и исти достави Градоначелнику.
     

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

Број: 02-014-1-2424/20
Бијељина,
Датум; 5.11.2020. год.

 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина дана 10. новембра 2020. године доноси 

П Р А В И Л Н И К 
о начину и условима коришћењa подстицајних средстава 

за развој занатства 
кроз самозапошљавање незапослених лица са евиденције 

Завода за запошљавање Биро Бијељина

УВОД:

 Град Бијељина и ЈУ Завод за запошљавање Републике 
Српске (Завод), у оквиру „Програма подршке партнерству 
у реализацији активних политика запошљавања и 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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самозапошљавања са локалним заједницама, удруживање 
средстава за запошљавање“, реализују „Програм подршке 
развоју занатства кроз самозапошљавање незапослених 
лица са евиденције бироа Бијељина“ (Програм), чија укупна 
вриједност износи 40.000,00 КМ.
 Програм ће се финансирати удруживањем средстава 
партнера од чега Град Бијељина учествује у финансирању 
у износу од 20.000,00 КМ (50%) и Завод за запошљавање у 
износу од 20.000,00 КМ (50%).
 У циљу реализације Програма, доноси се Правилник 
о начину и условима коришћења подстицајних средстава за 
развој занатства кроз самозапошљавање незапослених лица 
са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина. 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Правилником о начину и условима коришћења 
подстицајних средстава за развој занатства кроз 
самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода 
за запошљавање Биро Бијељина (у даљем тексту: Правилник) 
утврђује се: намјена, услови и начин остваривања права 
на подстицај, врста и висина подстицајних средстава, 
поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског 
коришћења као и потребна документација за остваривање 
подстицаја. 

Члан 2.
 Додјела подстицајних средстава има за циљ 
реализацију Акционог плана запошљавања Града 
Бијељина 2019-2023. година и Програма подршке развоју 
предузетништва Града Бијељина:
 
 (1) Повећање запослености и економске активности 
на подручју Града,
 (2) Унапређење самозапошљавања незапослених 
лица у области занатства.

Члан 3.
 Укупна средства за подстицај утврђују се у износу 
40.000,00 КМ (четрдесетхиљадаКМ).
 Поступак додјеле подстицајних средстава 
проводи Комисија за провођење поступка Програма 
подршке партнерству у реализацији активних политика 
запошљавања и самозапошљавања Завода за запошљавање 
Републике Српске и Града Бијељина удруживањем средстава 
у 2020. години (у даљем тексту: Комисија),
 Појединачни износ по подносиоцу пријаве за сваки 
подстицај утврђује Комисија у зависности од расположивих 
новчаних средстава предвиђених за подстицајне намјене, 
односно 5.000,00 КМ (петхиљадаКМ) појединачно или већи 
аликвотни дио уколико буде мање од 8 (осам) корисника 
подстицаја.
 У случају подношења захтјева за додјелу подстицаја 
од стране више лица који оснивају ортачку радњу, уколико 
исти испуњавају услове за додјелу, подстицаје могу добити 
сви ортаци у складу са одредбама овог Правилника.

II – НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4.
 Подстицајна средства се распоређују према 
подстицајима утврђеним овим Правилником.

 Подстицаји су намијењени:
 
 - Незапосленим лицима са евиденције Завода за 
запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина која 
се воде на евиденцији активне понуде радне снаге прије 
објављивања Јавног позива и која намјеравају да покрену 
самосталну занатску дјелатност;
 - Самосталним предузетницима који обављају 
занатску дјелатност као основно занимање на подручју 
града Бијељина, а који су регистровани након објављивања 
па до окончања Јавног позива код надлежног органа Града 
Бијељина и који су прије регистрације били пријављени 
на евиденцији активне понуде радне снаге код Завода за 
запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина прије 
објављивања Јавног позива.
 
 III – УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА 

Члан 5.
 Право на подстицај имају незапослена лица са 
евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина, која 
испуњавају следеће услове:  
 - Да су настањени на подручју Града Бијељина и да 
су старији од 18 година,
 - Да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање 
Биро Бијељина – евиденција активне понуде радне снаге 
прије објављивања Јавног позива, и да припадају једној од 
циљних група:
 - демобилисани борци ВРС;
 - ратни војни инвалиди ВРС;
 - дјеца погинулих бораца ВРС;
 - незапослена лица преко 40 година старости;
 - жене жртве породичног насиља и ратне тортуре;
 - незапослена лица у руралним срединама;
 - штићеници домова који су завршили образовање;
 - млади са ВСС без радног искуства
 - млади са ВСС без радног искуства – дјеца 
погинулих бораца
 - млади са ССС без радног искуства – дјеца 
погинулих бораца
 - лица која се налазе на евиденцији дуже од 6 
мјесеци;
 - Роми.

 - Да нису били корисници подстицаја за 
самозапошљавање од стране ЈУ Завод за запошљавање РС 
филијала Бијељина, Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина или других средстава из Градског 
буџета, односно да нису користили бесповратна средства из 
других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања 
бизниса,
 
 - Право учешћа имају лица која су извршила 
регистрацију самосталне занатске предузетничке 
дјелатности (у складу са Листом занатских дјелатности) 
као основно занимање на подручју Града Бијељина 
након објављивања Јавног позива,  уз услов да су  прије 
регистрације дјелатности били на евиденцији активне 
понуде радне снаге код Завода за запошљавање – Биро 
Бијељина, прије објављивања Јавног позива,
 
 - Право на подстицај не може остварити лице 
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подносилац захтјева или са њим повезана лица, које је 
обављало исту или сличну дјелатност и исту је одјавило у 
претходних 12 мјесеци прије објављивања Јавног позива,
 
 - Право на подстицај не могу остварити субјекти 
код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава.
 

Члан 6.
 Право на подстицај се остварује подношењем 
пријавe на прописаном обрасцу који мора бити у цјелости 
попуњен, јасно презентован и потписан од стране апликанта 
уз прилагање потребне документације која је наведена у 
Јавном позиву.
  
 У случају да пријава није попуњена  на прописан 
начин иста се неће узети у даље разматрање.

IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 7.
 Подстицајна средства могу се користити за 
набавку основних и обртних средстава, покриће трошкова 
покретања предузетничке дјелатности, уређење и припрему 
пословног простора.
 Критеријуми по којима Комисија рангира 
подносиоце пријава и максималан број бодова који се може 
остварити по критеријумима су:

Бодовна листа

 1. Вријеме незапослености - активног тражења 
посла 3-12 мјесеци ............................................................. 1 бод
 13-24 мјесеца .......................................................... 2 бода
 25-36 мјесеци ......................................................... 3 бода
 преко 36 мјесеци ................................................... 4 бода
 2. Квалитет Бизнис плана ...................... 0,5 - 5 бодова
 3. Лице са статусом дјетета погинулог борца ВРС ...
................................................................................................... 2 бода
 3. Лице са статусом категоризованог демобилисаног 
борца ВРС ................................................................................ 1 бод
 5. Лице са инвалидитетом и РВИ РС ................. 1 бод
 6. Лице млађе од 30 година ................................... 1 бод
 

Члан 8.
 Врста дјелатности, утврђује се искључиво према 
регистрованој претежној дјелатности са Листе занатских 
дјелатности (Правилник о измјени Правилника о занатским 
дјелатностима: „Службени гласник Републике Српске“, бр. 
90/18“ – исправка) која ће бити у прилогу Јавног позива. 
 Претежна дјелатност не може се мијењати у току 
уговореног периода. 

Члан 9.
 У зависности од епидемиолошке ситуације изазване 
пандемијом вируса Корона, за подносиоце захтјева, а у 
циљу едукације и унапређења пословања организоваће се 
бесплатна обука за израду бизнис плана, који представља 
саставни дио тражене документације. Уколико обука не буде 
могла бити реализована, подносиоци захтјева самостално 
попуњавају бизнис план и предају га уз пријаву.
 
 На основу овог Правилника Комисија ће сачинити 

образац Бизнис плана  и образац бодовања кандидата.

V – ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 10.
 Јавни позив за додјелу подстицајних средстава 
за развој занатства кроз самозапошљавање незапослених 
лица са евиденције Завода за запошљавање Биро 
Бијељина, расписују Градоначелник и директор ЈУ Завод 
за запошљавање РС, а исти ће бити објављен у средствима 
информисања, на интернет страницама Града и Завода, као 
и на огласним таблама Градске управе и Бироа Бијељина.

 Јавни позив мора да садржи:
 - Предмет јавног позива,
 - Услове за остваривање права на подстицајна 
средства,
 - Критеријуме за додјелу подстицаја,
 - Дозначавање средстава,
 - Начин подношења пријаве и потребна 
документација,
 - Рок за подношење захтјева,
 - Разматрање захтјева и закључење уговора,
 - Обавезе корисника,
 - Обавјештење о исходу јавног позива,
 - Остале потребне информације.

Члан 11.
 Поступак додјеле подстицајних средстава 
проводи Комисија за провођење поступка Програма 
подршке партнерству у реализацији активних политика 
запошљавања и самозапошљавања Завода за запошљавање 
Републике Српске и Града Бијељина удруживањем средстава 
у 2020. години, коју именује Градоначелник.
 У састав Комисије именују се четири члана, од којих 
су два из Градске управе Града Бијељина и два из ЈУ Завод за 
запошљавање РС - филијала Бијељина. 

 Задатак Комисије је да:
 - спроведе цјелокупан поступак припреме Пројекта 
по свим елементима;
 - припреми План рада Комисије и Правилник у 
коме се уређују критеријуми, начин и поступак реализације 
Програма запошљавања;
 - припреми текст Јавног позива и обезбиједи 
његово објављивање;
 - изврши пријем и обраду захтјева;
 - организује обуке апликаната у складу са 
епидемиолошком ситуацијом изазваном корона вирусом;
 - изврши коначну оцјену захтјева (бодовање, израда 
ранг листе и објављивање ранг листе);
 - припреми уговоре (приједлог Уговора прави 
Комисија, а верификује Правна служба);
 - обезбиједи контролу и праћење реализације 
уговора; 
 - сачини анализу ефеката Пројекта.

 Процес оцјене апликација састоји се из двије фазе: 
 1. административна провјера пријава; 
 2. бодовање апликација према бодовној листи које 
су прошле административну провјеру и обуку.

 Након истека рока за пријаву на Јавни позив, 
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врши се административна провјера пријава. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 Комисија анализира приспјеле пријаве, те за оне 
пријаве које су прошле административну провјеру врши 
бодовање према бодовној листи. 

Члан 12.
 Комисија ће одбацити пријаву у случају:
 - Кад приложена документација из јавног позива 
није прошла административну провјеру (није потпуна)
 - Кад приложена документација из јавног позива 
није достављена на начин како је прописано истим, 
 -  Неблаговремена пријава, 
 - Недопуштена пријава, пријава која је поднесена од 
стране лица које не може бити корисник подстицаја.
 - Образац пријаве није попуњен у скаду са овим 
Правилником и Јавним  позивом.

Члан 13.
 Пријава за додјелу подстицајних средстава за 
самозапошљавање подноси се на за то прописаном обрасцу 
који је обавезан и чини прилог уз Јавни позив (Прилог бр. 
1), а биће доступан на званичној интернет страници Града 
Бијељина и ЈУ Завод за запошљавање РС.

 Апликанти уз прописани образац пријаве прилажу 
следећа документа:

 Обавезна документација: 

 1.Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији 
предузетника код Одјељења за привреду Града Бијељина 
(уколико је регистрована предузетничка дјелатност);
 2. Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији 
пореског обвезника у Пореској управи - ЈИБ (уколико је 
регистрована предузетничка дјелатност);
 3. Увјерење о незапослености од Завода за 
запошљавање;
 4. Овјерена изјава подносиоца о давању сагласности 
за објаву и коришћење личних података као резултата Јавног 
позива (саставни дио јавног позива – Прилог бр.2)
 5. Овјерена изјава подносиоца да до датума 
подношења пријаве није користио бесповратна средства из 
других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања 
бизниса (саставни дио јавног позива – Прилог бр.3)
 6. Бизнис план.

 Додатна документација (зависно од статуса лица 
које подноси пријаву):

 8. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном 
статусу дјетета погинулог борца ВРС;
             9. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном 
статусу категорије демобилисаног борца ВРС;
 10. Доказ о (увјерење) о утврђеном статусу ратног 
војног инвалида ВРС или статусу особе са инвалидитетом.

 Образац пријаве за додјелу подстицаја у потпуности 
мора бити читко и у потпуности попуњен,  јер у противном  
неће проћи административну провјеру.

 Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној 

коверти путем протокола у пријемној канцеларији  Градске 
управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град Бијељина 
- Одјељење за привреду, Трг краља Петра I Карађорђевића 
1, 76300 Бијељина са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – Пријава  за 
остваривање подстицаја за развој занатства“.
 Рок за подношење пријава је  30 дана од дана 
објављивања Јавног позива.

 Пријаве се чувају на начин да не дођу у посјед 
неовлаштеног лица.
 Пријаве на јавни позив се отварају у року од 5 (пет) 
радних дана након истека рока за подношење  пријава.
 Приликом отварања пријава Комисија сачињава 
записник.

Члан 14.
 Комисија провјерава испуњеност услова из Јавног 
позива и у складу са утврђеним критеријумима и бодовима 
прави ранг листу и врши рангирање примљених пријава.  У 
случају да два или више апликанта имају исти број бодова, 
предност ће се одређивати према припадности лица циљним 
групама из члана 5. Правилника, а Комисија задржава право 
да затражи додатне доказе на основу којих ће извршити 
коначно рангирање.
 У случају да два или више апликанта имају исти 
број бодова, предност ће имати занатске дјелатности које 
нису регистроване на подручју Града, или којих има мањи 
број регистрованих. 
 У случају великог броја пријава које испуњавају 
услове Јавног позива и овог Правилника, средства ће бити 
додијељена до висине расположивих средстава према 
редосљеду на ранг листи.   

Члан 15.
 На приједлог Комисије, Градоначелник доноси 
Одлуку о додјели подстицајних средстава. На Одлуку о 
додјели подстицајних средстава може се изјавити приговор 
Градоначелнику у писаној форми у року од осам дана.

Члан 16.
 Градоначелник или лице које он овласти са сваким 
корисником подстицаја појединачно закључује уговор 
којим се утврђују међусобна права и обавезе и на основу 
којег се врши исплата средстава.

Члан 17.
 Прије потписивања уговора корисник подстицаја 
дужан је да достави: 
        - Рјешење о регистрацији занатске предузетничке 
дјелатности као основно занимање,
 - Увјерење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ), 
 - Образац ПД 3100 (пријава у Пореској управи РС),
 - Копију уговора са банком о отварању жиро 
рачуна.

 Корисник подстицаја приликом закључивања 
Уговора о додјели подстицаја обавезан је да достави бјанко 
потписану и овјерену мјеницу са потписаном мјеничном 
изјавом, као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја 
у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског 
утрошка средстава.
 Уколико корисник подстицаја, коме су одобрена 
средства, у  року 30 дана од потписивања обавјештења 



Број 52 - Страна 11Службени гласник Града Бијељина12. новембар 2020.

о одобравању средстава, не достави доказе из става 1., 
сматраће се да је одустао од додијељеног подстицаја, а 
уговор неће бити потписан.
 У случају да неко од корисника подстицаја одустане 
од додијељених средстава, право на подстицај оствариће 
следећи рангирани подносилац пријаве. 

Члан 18.
 Корисник подстицаја по потписивању Уговора 
о додјели подстицајних средстава је дужан да обавља 
регистровану дјелатност као основно занимање најмање 12 
мјесеци, што ће бити предмет контроле од стране Комисије, 
као и додатних 6 мјесеци ради праћења самоодрживости 
занатске дјелатности.

Члан 19.
 Динамика дозначавања подстицајних средстава:

 Град Бијељина се обавезује да ће дати налог за 
исплату средстава, у року од 30 дана од дана потписивања 
уговора Одјељењу за финансије које врши коначну исплату 
средстава кориснику подстицаја. 
 Средства се дозначавају бесповратно по динамици:
 - 60% уговореног износа - до 30 дана од потписивања 
уговора,
 - 20% уговореног износа - 6 мјесеци од почетка 
пословања предузетника,
 - 20% уговореног износа - 12 мјесеци од почетка 
пословања предузетника.

 Предузетници којима је одобрен подстицај 
обавезни су да дозначена новчана средства користе 
намјенски за реализацију пројекта. 

VI – НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКИМ КОРИШЋЕЊЕМ 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 20.
 Самостални предузетници – корисници подстицаја 
дужни су да надлежним одјељењима Градске управе и Завода 
за запошљавање Биро Бијељина у сваком моменту омогуће 
контролу намјенског коришћења подстицајних средстава и 
увид у сву потребну документацију.
 Надзор над намјенским коришћењем средстава, 
током цијелог периода, утврђеног овим Правилником врши 
Комисија (у саставу најмање 2 (два) члана Комисије).
 Комисија врши контролу и сачињава записник о 
намјенском утрошку додијељених подстицаја тромјесечно, 
с тим што су контроле након 6 (шест) и 12 (дванаест) 
мјесеци теренске посјете предузетнику са увидом у 
пословање предузетника. Ради праћења самоодрживости 
предузетничке дјелатности, Комисија врши додатну 
контролу 6 (шест) мјесеци након истека уговора.
 Корисник подстицаја може, у складу са законским 
прописима, извршити привремену одјаву рада која не може 
бити дужа од укупно 6 (шест) мјесеци у току 2 (двије) године 
пословања.

Члан 21.
 Ако корисник подстицаја  престане са обављањем 
дјелатности прије истека рока утврђеног уговором, дужан 
је да врати цјелокупан износ подстицајних средстава у року 
од 15 (петнаест)  дана од упућивања захтјева за поврат 

средстава. У случају да корисник подстицаја не изврши 
поврат новчаних средстава, Град Бијељина покреће поступак 
поврата уплаћених подстицаја судским поступком. 
Корисник код којег се утврди ненамјенско коришћење 
подстицаја, у наредних 5 (пет) година неће моћи остварити 
право на подстицаје које додјељује Град Бијељина и ЈУ Завод 
за запошљавање РС.

Члан 22.
 На основу извршене анализе Пројекта коју израђује 
Комисија, Одјељење за привреду ће сачинити Извјештај о 
реализацији „Програма подршке развоју занатства кроз 
самозапошљавање незапослених лица са евиденције бироа 
Бијељина“ и исти доставити Скупштини Града Бијељина.

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
 Саставни дио овог Правилника чини и образац 
пријаве за додјелу подстицајних средстава, образац изјаве о 
давању сагласности за објаву и коришћење личних података 
као резултата Јавног позива, образац изјаве о некоришћењу 
подстицајних средстава у сврху самозапошљавања и/или 
покретања бизниса, који су обавезујући дио документације.

Члан 24.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-020-7/20
Бијељина,
Датум, 10. новембар 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О 
ПРОВОЂЕЊУ ВАНРЕДНИХ МЈЕРА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ, ТЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
СТАНОВНИШТВА

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА 50 000 
ЗАШТИТНИХ МАСКИ“

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАБАВЦИ 
И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И 
ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-21(2 ЛОТА)-
ЛОТ 2-У1/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-Н-02/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-05/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-06/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-26/20

ОДЛУКА О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И 
ОБАВЕЗА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА АКЦИЈЕ У 
ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ (ЛПАИ) У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ПАРТНЕРСТВУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
АКТИВНИХ ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 
И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗАВОДА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
И ГРАДА БИЈЕЉИНА УДРУЖИВАЊЕМ 
СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ

13. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА  ПО УГОВОРУ 
БРОЈ: 02-85-47/20 ОД 23.10.2020. ГОДИНЕ

14. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И 
УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ЗАНАТСТВА КРОЗ 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ 
ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАВОДА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ БИРО БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ

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: 100 примјерака


