
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 22. март 2021. године  БРОЈ 7 / 2021

 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, 
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године, 02-014-1-2678/20 од 
11.11.2020. године, 02-014-1-2813/20 од 20.11.2020.године, 

02-014-1-2857/20 од 01.12.2020.године, 02-014-1-2931/20 од 
22.12.2020.године, 02-014-1-226/21 од 05.02.2021.године, 
02-014-1-439/21 од 24.02.2021.године и 02-014-1-547/21 од 
15.03.2021.године  у тачки 3. послије става 84. додаје се став 
85. који гласи: 
 „У складу са могућностима удовољити захтјеву Ј.У. 
“Бања Дворови“ Дворови број: 01-53-02/21 од 15.03.2021.
године  за дознаком финансијских средстава”.

 2. У тачки 3.послије става 85.додаје се се став 86.који 
гласи:
 „Налаже се Градској управи Града Бијељина  –
Одсјеку за цивилну заштиту да поступи по захтјеву Ј.З.У. 
Дом здравља Бијељина  број: 1233/21 од 15.03.2021.године 
да изврши испоруку тражене опреме а коју исти посједује 
у залихама (20.000 заштитних маски и 800 заштитних 
огртача)“.
 3.Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
            
Број: 02-014-1-574/21 
Бијељина,
Датум,  22. март 2021. год.

 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

Н А Р Е Д Б У
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 до 18.03.2021.године 
забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
 2) сва приватна окупљања у групама већим од 
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10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 
породични скупови сличне природе),
 3) рад фитнес центрима  (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања),
 4) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај исхрану и пиће.

 2. 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.
 
 3. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није могуће 
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са 
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном 
простору.

 4. Изузетно од тачке 2., 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 спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

 5. 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) придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају.
 
 6. До 18.03.2021.године ограничава се радно вријеме 
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских 
објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља 
привредна дјелатност  (бензинске пумпне станице, објекти 
за смјештај и др.).

 7. До 18.03.2021.године ограничава се радно вријеме 
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара на 
срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 8. До 18.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, 
драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

 9. До 18.03.2021.године ограничава се број 
присутних особа у угоститељским објектима на начин да 
се број истих одређује у складу са важећим препорукама 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ с 
тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта 
ограничава на максимално 50 посјетилаца.
 
 10. До 18.03.2021.године  забрањују се организоване 

рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске 
активности спортских организација и спортиста свих 
узраста осим професионалних спортских активности 
укључујући и тренажни процес истих.

 11. 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.

 12. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, 
музеји и сл) 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.

 13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 14. 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.
 15. Градска управа и градске службе и остали 
субјекти који врше јавна овлаштења требају организовати 
рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

 16. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Града 
Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање 
исте од стране напријед наведених субјеката.

 17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 16. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.

 18. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.

 19. 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-
508/21 од 05.03.2021. године 
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 20. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:-02-014-1-548/21
Бијељина,
Датум, 15. март 2021. год.

 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

Н А Р Е Д Б У
о дезинфекцији јавних површина на подручју града 

Бијељина

 1. Налаже се комуналним предузећима да почев 
од 15.03.2021.године (у вечерњим сатима а у складу са 
временским приликама) изврше дезинфекцију јавних 
површина на подручју града Бијељина и да о томе 
благовремено достављају извјештаје  Градском штабу за 
ванредне ситуације Града Бијељина.

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-549/21
Бијељина,
Датум, 15. март 2021. год.

 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

Н А Р Е Д Б У
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 до 
25.03.2021.године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
 2) сва приватна окупљања у групама већим од 
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 
породични скупови сличне природе),
 3) рад фитнес центрима  (фитнес, боди-билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања),
 4) организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај исхрану и пиће.

 2. 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.

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

 4. Изузетно од тачке 2., 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 спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

 5. 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) придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају.
 
 6. До 25.03.2021.године ограничава се радно вријеме 
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских 
објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују 
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља 
привредна дјелатност  (бензинске пумпне станице, објекти 
за смјештај и др.).

 7. До 25.03.2021.године ограничава се радно вријеме 
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара на 
срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 8. До 25.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје.

 9. До 25.03.2021.године ограничава се број 
присутних особа у угоститељским објектима на начин да 
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се број истих одређује у складу са важећим препорукама 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ с 
тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта 
ограничава на максимално 50 посјетилаца.

 10. До 25.03.2021.године  забрањују се организоване 
рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске 
активности спортских организација и спортиста свих 
узраста осим професионалних спортских активности 
укључујући и тренажни процес истих.

 11. 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.

 12. Субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, 
музеји и сл) 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.

 13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 14. 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.

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

 16. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Града 
Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање 
исте од стране напријед наведених субјеката.

 17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 16. 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.

 18. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.

 19. 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-
548/21 од 15.03.2021. године 

 20. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-573/21
Бијељина,
Датум, 22. март 2021. год.

 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 
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22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године, 
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од 
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године, 
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од 
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године, 
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од 
21.10.2020. године, 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године, 
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године, 02-014-1-2678/20 од 
11.11.2020. године, 02-014-1-2813/20 од 20.11.2020.године, 
02-014-1-2857/20 од 01.12.2020.године, 02-014-1-2931/20 од 
22.12.2020.године, 02-014-1-226/21 од 05.02.2021.године, 
02-014-1-439/21 од 24.02.2021.године и 02-014-1-547/21 од 
15.03.2021.године  у тачки 3. послије става 84. додаје се став 
85. који гласи: 
 „У складу са могућностима удовољити захтјеву Ј.У. 
“Бања Дворови“ Дворови број: 01-53-02/21 од 15.03.2021.
године  за дознаком финансијских средстава”.

 2. У тачки 3.послије става 85.додаје се се став 86.који 
гласи:
 „Налаже се Градској управи Града Бијељина  –Одсјеку 
за цивилну заштиту да поступи по захтјеву Ј.З.У. Дом здравља 
Бијељина  број: 1233/21 од 15.03.2021.године да изврши 
испоруку тражене опреме а коју исти посједује у залихама 
(20.000 заштитних маски и 800 заштитних огртача)“.
 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
            
Број: 02-014-1-574/21 
Бијељина,
Датум,  22. март 2021. год.

 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 измјенама и  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, 
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године, 02-014-1-2678/20 од 
11.11.2020. године, 02-014-1-2813/20 од 20.11.2020.године, 
02-014-1-2857/20 од 01.12.2020.године, 02-014-1-2931/20 од 
22.12.2020.године, 02-014-1-226/21 од 05.02.2021.године, 02-014-
1-439/21 од 24.02.2021.године, 02-014-1-547/21 од 15.03.2021.
године и 02-014-1-574/21 од 22.03.2021.године  у тачки 3.  став 
86. мјења се  и гласи:

 „Налаже се Градској управи Града Бијељина  –
Одсјеку за цивилну заштиту и Одсјеку заједничких послова 
да поступи по захтјеву Ј.З.У. Дом здравља Бијељина  број: 
1233/21 од 15.03.2021.године. Одсјек за цивилну заштиту  да 
изврши испоруку тражене опреме а коју исти посједује у 
залихама (20.000 заштитних маски и 800 заштитних огртача) 
а Одсјек заједничких послова да изврши набавку недостајуће 
заштитне опреме (по приложеној спецификацији) “.
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
            
Број: 02-014-11-593/21
Бијељина,
Датум,  22.март 2021.год.

 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

Н А Р Е Д Б У
о дезинфекцији јавних површина на подручју града 

Бијељина
 
 1. Налаже се тиму Јединици цивилне заштите Града 
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Бијељина да заједно са тимом Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске изврши дезинфекцију објеката 
у којима се дешавају масовна окупљања грађана као што 
су школе, обданишта, болнице, домови здравља, амбуланте 
породичне медицине, јавне површине  и сл.

 2. У тим  за дезинфекцију Јединице цивилне заштите  
Града Бијељина именују се : 
 1. Ненад  Јовановић,
 2. Славиша Петровић и 
 3. Мирослав Вујановић.

 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:02-014-1-594/21
Бијељина,
Датум, 22.март 2021.год.

 
 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

Н А Р Е Д Б У
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 налаже се провођење 
сљедећих мјера:
 1) до 29.03.2021.године  забрањује се:
 - сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
 - сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица 
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични 
скупови сличне природе),
 - рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-
билдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким 
друштвима,
 - организација и извођење музике уживо у 
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
 2) Од 22.03 до 29.03.2021.године забрањује се:
 - рад угоститељским објектима за исхрану и пиће 
укључујући објекте који послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност  
(бензинске пумпне станице и др.) изузев објеката из тачке 
2.овог закључака,
 - обављање услужних и занатских дјелатности чије 
обављање захтијева непосредан контакт са корисницима 
(фирзерски и други третмани за  уљепшавање и дјелатност 

за његу и одржавање тијела),
 - рад базенима, „wellness“ и спа центрима,
 - рад скијалиштима и скијашким центрима,
 - рад трговачким центрима, (сходно члану 78. 
Правилника о минимално -техничким условима у погледу 
пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне 
спреме за обављање трговинске дјелатности  („Службени 
гласник Републике Српске“, број:117/18), Трговачки центар 
је посебно изграђена или у постојећем објекту уређена 
просторна цијелина, која се састоји од више појединачно 
опремљених пословних простора у којима се обавља 
трговина на мало и пружају трговинске и друге услуге),
 - рад приређивачима игара на срећу, осим 
приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, 
осим класичне томболе,
 - активности унутар установа културе које 
подразумијевају истовремено присуство више лица у истом 
простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

 2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту 
за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге 
смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати  у периоду 
од 06:00 до 22:00 часа само гостима којима пружају услуге 
смјештаја.

 3. У периоду од 22.03.до 29.03.2021.године обуставља 
се  васпитно-образовни рад у просторијама основних и 
средњих школа  и универзитета на подручју Града Бијељина, 
уз организовање наставе на даљину коришћењем средстава 
електронске комунакације у складу са Инструкцијом  
ресорног министарства.

 4. 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.

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

 6. Изузетно од тачке 4., 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 спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

 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) придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за 
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 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.

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

 18. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове 
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Града 
Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање 
исте од стране напријед наведених субјеката.

 19. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 18. 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.

 20. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.

 21. 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-
573/21 од 22.03.2021. године 

 22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-595/21
Бијељина,
Датум, 22.март 2021.год.

 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 17. Закона о рачуноводству и ревизији РС (»Службени 
гласник РС“ број: 94/15), члана 21. Правилник о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл. гласник 
РС“, број 45/16), и члана 20. Правилника о организацији и 
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 28/16 и 1/18)., Градоначелник Града  
Бијељина дана 29.01.2021.  године  д о н о с и:

-О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о редовном годишњем попису 

имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године

I
 Усваја се Извјештај Централне пописне комисије 
број: 02-014-1-141/21 од 31.01.2021. године као и Извјештаји 
појединачних пописних комисија за редовни годишњи 
попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године, 
према вриједностима наведеним у тексту који слиједи. 

јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају.
 5) обезбједе једно или више лица која ће упозоравати 
посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати 
препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) 
а у спуротном ускратити им услугу.
 8. Изузетно од тачке 1. подтачка 2) алинеја 1. 
до 29.03.2021.године  у периоду од 06:00 до 21:00 часова 
дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као 
и шалтерска продаја  хране и пића без могућности 
конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

 9. Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност 
искључиво путем шалтерског услуживања.

 10. До 29.03.2021.године  забрањује се продаја 
алкохолних пића свим привредним субјектима  у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова.

 11. До 29.03.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 
часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје.

 12. До 29.03.2021.године  забрањују се организоване 
рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске 
активности спортских организација и спортиста свих 
узраста осим професионалних спортских активности 
укључујући и тренажни процес истих, али без присуства 
публике , родитеља или других лица која нису акредитована 
од стране организатора.

 13. 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.

 14. 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.

 15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 16. 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
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II 
 Искњижити вриједност расходованог 
канцеларијског намјештаја, као опрему која више није у 
функцији, и то у набавној вриједности од 8.162,15 КМ,  
отписаној вриједности 7.053,70 КМ на конту 011221 - 
Канцеларијски намјештај и 011229 - Корекција вриједности 
канцеларијске опреме, алата и инвентара, а  разлику за 
износ садашње вриједности од 1.108,45 КМ евидентирати на 
конто 471913 - Губици по основу расходовања имовине.

III
 Искњижити вриједност расходованих 
канцеларијских машина у набавној вриједности 801,90 КМ, 
отписаној вриједности 801,90 КМ и то на контима  011223 
– Канцеларијске машине и 011239 - Корекција вриједности 
канцеларијске опреме, алата и инвенатара.
  

IV
 Искњижити вриједност расходоване радио опреме 
у набавној вриједности 406,99 КМ отписаној вриједности  
366,99 КМ на контима 011231- Радио опрема и 011239 
-Корекција вриједности комуникационе опреме, а  разлику 
за износ садашње вриједности од 40,00 КМ евидентирати на 
конто 471913 - Губици по основу расходовања имовине.

  V
 Искњижити вриједност расходоване телефонске 
опреме у набавној вриједности од 1.368,94 КМ, отписаној 
вриједности од 1.364,14 КМ и то на контима 011233 - 
Телефонска опрема и 011239 - Корекција вриједности 
комуникационе опреме а  разлику за износ садашње 
вриједности од 4,80 КМ евидентирати на конто 471913 - 
Губици по основу расходовања имовине.

  VI
 Искњижити вриједност расходоване рачунарске 
опреме која није технички исправна и то у набавној 
вриједности од  24.181,84 КМ,  отписаној вриједности од 
24.181.84 КМ на контима 011235 - Рачунарска мрежна 
опрема и 011239-Корекција вриједности комуникационе 
опреме.
                                                                        

VII
 Искњижити вриједност расходованих моторних 
возила од којих су два технички неисправна и пет продатих 
и то у набавној вриједности 115.314,16 КМ, отписаној 
вриједности 115.314,16 на контима 011211- Моторна возила 
и 011219- Корекција вриједности моторних возила.    

    VIII
 Искњижити вриједност расходоване опреме за 
гријање, вентилацију и хлађење у набавној вриједности 
70.382,51 КМ и отписаној вриједности 69.080,34 КМ, на 
контима  011241 – Опрема за гријање, вентилацију и 
хлађење и 011249 – Корекција вриједности гријне, расхладне 
и заштитне опреме а  разлику за износ садашње вриједности 
од 1.302,17 КМ евидентирати на конто 471913 – Губици по 
основу расходовања имовине.
                                                         

  IX
 Искњижити вриједност расходоване опреме 
за противпожарну заштиту у набавној вриједности 
34,86 КМ, отписаној вриједности 34,86 КМ и то на 

контима 011242-Опрема за противпожарну заштиту и 
011249-Корекција вриједности гријне, расхладне и заштитне 
опреме. 
  

X
            Искњижити вриједност комуналне опреме у набавној 
вриједности 14.313,74 КМ и отписаној вриједности 14.313,74 
и то на контима 011275- Коминална опрема и 011279- 
Корекција вриједности комуналне опреме. 

  XI
 Искњижити уређаје који су технички неисправни 
у набавној вриједности 771,00 КМ и отписаној вриједности 
398,34 КМ и то на контима 011281- Машине и уређаји и 
011289 – Корекција вриједности машина и уређаја, а разлику 
за износ садашње вриједности од 372,66 КМ евидентирати 
на конто 471913-Губици по основу расходовања имовине. 
                                                                     

 XII
 Искњижити трафо станицу која је Одлуком 
Скупштне Града бр. 01-022-37/19 од 25.04.2019. године 
пренијета на ЗЕДП „Електро Бијељина“, у набавној 
вриједности од 130.326,25 КМ и отписаној вриједности 
14.633,88 КМ и то на контима 011292- Трафои и агрегати 
и 011299- Корекција вриједности трафоа и агрегата, а 
садашњу вриједности од 115.692,37 КМ евидентирати на 
конто 471913- Губици по основу расходовања имовине. 

XIII
 Искњижити софтвер- донација УСАИД укупне 
набавне вриједности 7.823,00 КМ, отписане вриједности 
7.823,00КМ и то на контима 011512- Рачунарски програми  
и 011519- Корекција вриједности рачунарских програма.

XIV
 Искњижити вриједност расходоване остале 
специјалне опреме у набавној  вриједности  389,00 КМ, 
отписаној вриједности од 206,64 КМ и то на контима 
011277 – Остала специјална опрема и 011279 - Корекција 
вриједности специјалне  опреме а разлику за износ садашње 
вриједности од 182,36 КМ евидентирати на конто 471913 - 
Губици по основу расходовања имовине.

XV
 Искњижити расходовани ситан инвентар у 
употреби у помоћној евиденцији у вриједности 79.717,50КМ. 
                                                                       

XVI
 У току пописа на опреми установљен је мањак у 
укупној набавној вриједности од 5.823,72КМ, отписаној 
вриједности 5.020,16 и садашњој вриједности 803,56КМ и 
на ситном инвентару мањак набавне вриједности у износу 
од 1.950,68 КМ, садашња вриједност 0,00КМ, мањак ће се 
третирати као расход на терет послодавца.
 Приликом књижења намјештаја који је испоручен у 
Центар за социјални рад по записнику Комисије књижена је 
вриједност од 56.859,28 КМ, а Налог за плаћање је урађен на 
основу Уговора на износ од 86.830,00 КМ, што чини разлику 
од 29.970,72 КМ, која се третира као мањак. Покренута је 
тужба за накнаду штете против фирме MY HOME-STIL. 
За разлику вриједности намјештаја који није књижен 
поступићемо по Одлуци суда. 
 Извршити усклађивање помоћне евиденције са 
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стањем главне књиге, након извршених књижења по овој 
Одлуци.
 Рок: 31.01.2021. године.
                                                                        

XX
 За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије.

 Књижења по овој Одлуци спровешће се у оквиру 
закључних књижења са стањем на дан 31.12.2020. године. 

Број: 02-014-1-141/21  
Бијељина, 
Датум, 29.01.2021. 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: СКП-05(2 Лота)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-05 (2Лота)/21

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

ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима  на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 85.470,08 КМ (без ПДВ-а) 
односно 100.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је  47.008,54 КМ (без ПДВ-а) односно 55.000,00КМ (са 
ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 38.461,54 КМ ( без ПДВ-а) односно 
45.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке: “Одржавње 
хоризонталне и вертикане сигнализације, одржавање 
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица 
0005170.С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину 
није усвојен, према привременом финансирању на буџетској 
ставци је расположиво мање средстава од планираних за 
јавну набавку.  Након спроведеног поступка јавне набавке 

и  закљученог Оквирног споразума Уговорни орган ће 
закључити појединачне Уговоре у складу са средствима 
која буду расположива на буџетској ставци и по потреби 
Уговорног органа.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз закључивање оквирног споразума  уз провођење 
Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  оба Лот-а је 
од дана потписивања оквирног споразума 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: 02-404-36/21                
Бијељина,                                                                                        
Датум: 22.03.2021. 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-09/21

I
 У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 19.02.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
12/21 од 26.02.2021. године, а која се односи на набавку 
услуга: “УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2021. 
ГОДИНЕ“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:  

 АД „МТЕЛ“ Бања Лука  са понуђеном цијеном у  
износу од: 48.951,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-06/21 од 
09.03.2021. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
                                                     
Број:02-404-6/21 
Бијељина, 
Датум: 11.03.2021. 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-05/21

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е - аукције,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.02.2021. 
године, а која се односи на набавку услуга: ‘’ОБЈАВА 
ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2021. ГОДИНУ’’, понуду 
је доставио следећи понуђач:

 - НИГД  ‘’ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ’’ ДОО, 
Бања Лука

II 
    Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача НИГД  ‘’ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ 
НОВИНЕ’’ ДОО, Бања Лука у потпуности испуњава 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 

 НИГД  ‘’ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ’’ ДОО, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 6.548,75 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
22/21 од 18.03.2021. 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 5 (пет) 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:02-404-22/21
Бијељина, 
Датум: 22.03.2021. 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, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-14 (2 Лотa)/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 
26.02.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.13/21 од 
05.03.2021. године, а која се односи на набавку радова: 
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ 
РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
 ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју  Града Бијељина 

 За ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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 : 68.352,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-17/21 од 
16.03.2021. 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:02-404-17/21-ЛОТ 1
Бијељина,  
Датум: 22.03.2021. 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, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-14 (2 Лотa)/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 
26.02.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.13/21 од 
05.03.2021. године, а која се односи на набавку радова: 
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ 
РУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних 
рупа у Граду Бијељина и Јањи
ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних 

рупа на локалним и некатегорисаним путевима на 
подручју  Града Бијељина 

 За ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
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 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  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном 
у износу од :  85.455,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-17/21 од 
16.03.2021. 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:02-404-17/21-ЛОТ 2 
Бијељина,  
Датум: 22.03.2021. 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 ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 
РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2023. ГОДИНА

I
 Именује се Tим за израду Програма развоја 
пољопривреде и села Града Бијељина за период 2021 - 2023. 
година (у даљем тексту: Тим), у следећем саставу:
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 1. мр Стеван Тривковић, Одјељење за пољопривреду 
– предсједник,
 2. Сретен Вучковић, Одјељење за пољопривреду – 
члан,
 3. Златан Лазаревић, Аграрни фонд Града Бијељина 
– члан,
 4. Здравко Микић, Аграрни фонд Града Бијељина – 
члан,
 5. Анкица Тодоровић, Одсјек за лер и европске 
интеграције – члан,
 6. Миле Пејчић, Одсјек за лер и европске интеграције 
– члан,
 7. др Зоран Малетић, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде – члан,
 8. Проф. др Михајло Марковић, Пољопривредни 
факултет Бања Лука – члан,
 9. Проф. др Данијела Кондић, Пољопривредни 
факултет Бања Лука – члан,
 10. Доц. др Радомир Бодирога, Пољопривредни 
факултет Источно Сарајево – члан,
 11. Доц. др Мирослав Недељковић, Пољопривредни 
факултет Бијељина – члан,
 12. Проф. др Војислав Тркуља, Пољопривредни 
институт Републике Српске – члан.

II
 Задатак Тима је да припреми неопходне податке за 
израду Програма, исте обради и напише нацрт Програма. 
Нацрт Програма упути на јавну расправу. После јавне 
расправе уради приједлог Програма који ће бити упућен 
градоначелнику на одобравање и упућивање у скупштинску 
процедуру.

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

Број: 02-014-1-526/21
Бијељина,
Датум,10.03.2021. год,

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), одредби Стратегије за реинтеграцију повратника по 
Споразуму о реадмисији, а у вези са пројектом „Интегрисани 
програм подршке за реинтеграцију повратника по 
споразуму о реадмисији“ – фаза 3 и члана 90. став 3. 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 продужењу кориштења стамбене јединице

 ПРОДУЖАВА СЕ Милошевић (Душана) Јерку 
из Вишње Горње, општина Живинице, а по последњем 
мјесту пребивалишта у Бијељини улица 27. марта, бр. 167., 
продужава се кориштење стамбене јединице на територији 
Града Бијељина, стан број 6., I спрат, површине 25м2 у 

насељу Амајлије изграђене на земљишту означеном као 
к.ч. број: 2144/39, уписане у лист непокретности број: 1/30, 
к.о. Амајлије. Продужава се кориштење стамбене јединице, 
на период од шест мјесеци, почев од 12.04. до 12.10.2021. 
године.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са одредбама Стратегије за реинтеграцију 
повратника по Споразуму о реадмисији, а у вези са 
пројектом „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију 
повратника по споразуму о реадмисији“ – фаза 3 који је 
закључен између Града Бијељина и Министарства за људска 
права и избјеглице Босне и Херцеговине, као и јединице 
за имплементацију, именовани Локални реадмисиони тим 
поступио је по налогу Министарства и наведеном лицу 
који је у статусу реадмисираног лица продужио кориштење 
стамбене јединице у насељу Амајлије.

 На основу проведеног поступка утврђено је да 
Милошевић (Душана) Јерко испуњава прописане услове за 
продужење кориштења стамбене јединице.

 На основу наведеног ријешено је као диспозитиву 
рјешења.

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

Број:02-533-1/21      
Бијељина,
Датум: 10. 03.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 
36/19)  и члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина  
(„Службени гласник Града Бијељина ”, број: 9/17), 
Градоначелник Града Бијељина,      д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају радова

I
 Именују се представници Града Бијељина у 
Комисију за примопредају радова на „Изградњи подручног 
одјељења петоразредне ОШ „Стеван Немања“ Горњи 
Драгаљевац у Горњем Магнојевићу“ у саставу:

 1. Драган Јовановић, дипл. инг. грађевине, 
предсједник
 2. Бобан Станкић, дипл. економиста, члан
 3. Славиша Бирчаковић,  дипл. правник, члан

 II
 Задатак Комисије је да записнички изврши 
примопредају изведених радова на „Изградњи подручног 
одјељења петоразредне ОШ „Стеван Немања“ Горњи 
Драгаљевац у Горњем Магнојевићу“, а према уговору број: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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02-404-161/20 од 02.11.2020. године.
 
 Примопредаји изведених радова присуствоваће 
представници извођача радова и надзорног органа.

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

Број: 02-014-1-555/21
Бијељина,
Датум: 16.03.2021. год.

 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,  
д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ 
ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА

I
 Именује се Радна група за  израду локалног гендер 
акциног план  на подручју Града Бијељина ( у даљем тексту: 
Радна група“)  у следећем саставу :

 1. Весна Савић -  ЈУ Центaр за социјални рад
 2. Љубица Млађеновић  -  Градска управа Града 
Бијељина
 3. Јованка Вуковић -  Замјеник Омбудсмана за дјецу 
Републике Српске    
 4. Јелица Кокотовић -  Полицијска управа Бијељина
 5. Радмила Жигић - Фондација жена „Лара“         
 6. Тања Милинковић - Удружење жена са 
инвалидитетом „Импулс 
 7. Драган Јоковић - УГ „Отахарин „     

II
 Задатак Радне групе је да прикупи податке везано за 
равноправност полова, израде Локални гендер акцини план 
на територији Града Бијељина, утврде стратешке циљеве и 
правце и  прате реализацију истог.

III
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење број 02-435-4/20 од дана 13.02.2020. године                                                 

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

Број:02-435-4/21                                                                 
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум:17.03.2021.год.

 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,  
д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ  ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И 
САРАДЊУ  У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У 

ПОРОДИЦИ

I
 Именује се  група за координацију и сарадњу у  циљу 
превенције насиља у породици на подручју Града Бијељина 
( у даљем тексту: „Група“) у складу са чланом 11. Закона о 
измјенама и допунама Закона о заштити насиља у породици  
(„Службени гласник РС“, број: 102/12,108/13,82/15 и 84/19) у 
сљедећем саставу :

 1. Весна Савић –  ЈУ Центaр за социјални рад, 
кooрдинатор 
 2. Данијела Остојић – Центaр за ментално здравље 
Дома здравља Бијељина, 
 3. Jeлица Кокотовић  – Полицијска управа, 
 4. Ангелина Перић -  Актив директора средњих 
школа, 
 5. Предраг Рачановић - Актив директора основних 
школа, 
 6. Љубица Млађеновић -   Градска управа Града 
Бијељина, 
 7. Цвијета Секулић –  Основни суд , 
 8. Александар Млађеновић – Основно Тужилаштво, 
 9.  Јованка Вуковић – замјеник Омбудсмана за дјецу 
РС, 
 10.  Мирзета Томљановић – Фондација „Лара“,   

II
  Задатак Групе је да измјени и спроведе Протокол 
о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити 
жртава насиља на територији Града Бијељина.
                                                                       

III
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење број 02/54-7/20 од дана 14.07.2020. године                                                 

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

Број:05/54-5/21                                                              
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум:17.03.2021.год.

 На основу члана 44. а у вези са чланом  22. став 
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о  заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12 и 46/17), члана 6. Правилника о 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне 
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број:7/13), 
Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, , број: 
5/21)  и члана 71. став (1) тачка 10) подтачка 4.Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17), 
Градоначелник Града Бијељина дана  19.03.2021.године 
донио је
                                                          

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Именује се Градски штаб за ванредне ситуације 
Града Бијељина у сљедећем саставу:
 1. Командант  штаба
 Љубиша Петровић, Градоначелник Града Бијељина
 2. Члан штаба за оперативно планске послове 
 Драго Ристић, Шеф Одсјека за цивилну заштиту 
у Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
Градске управе Града Бијељина
 3. Члан штаба за социјалну заштиту рањивих 
категорија становништва
 Милорад Софренић, Директор Ј.У. Центар за 
социјални рад Бијељина
 4. Члан штаба за административне,  правне и 
персоналне послове
 Мирко Николић, Самостални стручни сарадник 
за управно-правне послове и заштиту права породица 
погинулих бораца, ратних војних инвалида и цивилних 
жртава рата
 5. Члан штаба за РХБ заштиту и 
противепидемиолошку заштиту 
 Др Младен Грујичић, Начелник Хигијенско-
епидемиолошке службе Ј.З.У. Дом здравља Бијељина
 6. Члан штаба за заштиту од рушевина и екплозија
 Драган Јовановић, Шеф Одсјека за инспекцијски 
надзор у области грађевинарства и заштите животне 
средине у Одјељењу за инспекцијске послове Градске управе 
Града Бијељина
 7. Члан штаба за заштиту од поплава и других 
несрећа на води и под водом
 Мирослав Чвргић, Помоћник директора за 
управљање ОРС  Саве у Ј.У. „Воде Српске“ у Бијељини
 8. Члан штаба за заштиту од пожара и узбуњивање
 Миле Спасојевић, Старјешина Територијалне 
ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина
 9. Члан штаба за прву медицинску помоћ
 Прим.др Данијела Ђукин, Директор  Ј.З.У. Дом 
здравља Бијељина
 10. Члан штаба за заштиту животиња и намјерница 
животињског поријекла 
 Младен Јовановић, Градски ветеринарски 
инспектор у Одјељењу за инспекцијске послове Градске 
управе Града Бијељина
 11. Члан штаба за заштиту биља и биљних 
производа
 Стеван Трифковић, в.д. Начелника Одјељења за 
пољопривреду Градске управе Града Бијељина
 12. Члан штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих
 Перица Глигић, Секретар Градске организације 

Црвеног крста Бијељина
 13. Члан штаба за питања ангажовања полиције 
 Игор Капикул, Начелник сектора полиције у 
Полицијској управи Бијељина
 14. Члан штаба за питања ангажовања  ОС БиХ
 Пуковник Небојша Јовановић, Командант Касарне 
„Војвода Степа Степановић“  Бијељина
 15. Члан штаба за информисање – односе с јавношћу
 Предраг Лопандић, Самостални стручни сарадник 
за односе с јавношћу у Кабинету Градоначелника  Градске 
управе Града Бијељина.

II
 Прeостали чланови Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељина биће именовани кад се испуне 
услови за именовање.

III
 Градски штаб за ванредне ситуације обавља 
послове сходно члану 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“  број: 121/12 и 46/17) и члану 3.Одлуке 
о формирању Градског штаба за ванредне ситуације Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ , број: 5/21).

IV
 Ступањем на снагу овог Рјешења стављају се ван 
снаге сва раније донијета  Рјешења о именовању Градског 
штаба за ванредне ситуације Града Бијељина.
 

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

Број: 02-111-78/21 
Бијељина,
Датум, 19.03.2021.год.

 На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. 
став 1. и члана 90. став 3. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина, дана  19.03.2021. године     
д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНЕ 
ПЛАТФОРМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 
У СКЛОПУ DRR ПРОГРАМА „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА 
ОД КАТАСТРОФА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ“  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У члану 1.Рјешења о именовању чланова локалне 
платформе за смањење ризика од катастрофа у склопу DRR 
програма „Смањење ризика од катастрофа  за одрживи 
развој у Босни и Херцеговини“ на подручју Града Бијељина 
умјесто проф.др Владе Симеуновића, за координатора 
локалне DRR платформе за смањење ризика од катастрофа 
за одрживи развој у Босни и Херцеговини на подручју Града 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Број 7 - Страна 15Службени гласник Града Бијељина22. март 2021.

Бијељина именује се Младен Арсеновић, шеф Кабинета 
Градоначелника Градске управе Града Бијељина.

II
 Остали чланови Рјешења број: 02-014-1-4231/19 од 
дана 19.11.2019.године и Рјешења број: 02-014-1-4617/19 од  
дана 25.12.2019.године остају непромјењени.

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

Број:02-014-1-586/21
Бијељина,
Датум: 22.03.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-38/21 од 11.03.2021. 

године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 281 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „БРАЋЕ ГАВРИЋ 20“ улица Браће Гаврић 
бр. 20 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„БРАЋЕ ГАВРИЋ 20“ улица Браће Гаврић бр. 20  Бијељина, 
Регистарски лист број: 281.
 Оснивачи: 14 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Зоран Јовановић, предсједник управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-38/21
 Бијељина,
Дана: 11.03.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Богдан Тадић, 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

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

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

НАРЕДБА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О 
РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ 
И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020. 
ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-05(2 ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-09/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-05/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-14 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-14 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 2

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 
ПРОГРАМА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
СЕЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2021-2023. 
ГОДИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ КОРИШЋЕЊА 
СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ  РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ ГЕНДЕР АКЦИОНОГ 
ПЛАНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ГРУПЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ У ЦИЉУ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНЕ 
ПЛАТФОРМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД 
КАТАСТРОФА У СКЛОПУ DRR ПРОГРАМА 
„СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БРАЋЕ ГАВРИЋ 20“ 
УЛИЦА БРАЋЕ ГАВРИЋ БР.20 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


