
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 01. април 2020. године  БРОЈ 13 / 2020

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. 
Закона о заштитистановништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 
59. 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), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) 
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију 
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:

Н А Р Е Д Б А
о измјенама Наредбе о организовању и спровођењу мјера 

карантина на подручју Града Бијељина

 1. У Наредби o организовању и спровођењу мјера 
карантина на подручју Града Бијељина број 02-014-1-706/20 
од 28.03.2020. године и 02-014-1-716/20 од 30.03.2020. године, 
у тачки 2. став 1 мијења се и гласи:

 ‘’Карантин се организује за особе које се упућују из 
карантина на граничном прелазу ‘’Рача’’, као и за особе за 
које се утврди да не поштују мјеру кућне изолације која им 
је изречена рјешењима санитарног инспектора, а чије мјесто 
пребивалишта се налази на територији града Бијељина.’’

 2. У тачки 2. став 2. брише се.

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

Број:    02-014-1-720/20
Бијељина,
Датум, 31. март 2020. 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 заштитистановништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. 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) и члана 18. 
Одлуке о организацији и функционисању цивиле 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 допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. У  Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби 
на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 
16.3.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године, 
број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. године, 02-014-1-651/20 
од 23.03.2020. године, 02-014-1-704/20 од 27.03.2020. године 
и 02-014-1-708/20 од 29.03.2020. године у тачки 2. додаје се 
став 12. који гласи: 
 
 „ – продавницма ауто дијелова (искључиво у погледу 
достављања дијелова ауто-механичарским радњама) од 
08:00 до 13:00 часова“.
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-721/20
Бијељина,
Датум, 31. март 2020. 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 заштитистановништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), 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 допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
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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, и 02-014-1-709/20 од 
29.03.2020. године и 02-014-1-718/20 од 30.03.2020. године, у 
тачки 3. послије става 17. додаје се став 18. који гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи да са привредним 
субјектима који су регистровани за одвожење медицинског 
инфективног опада закључи уговор за одвожење отпада 
из објеката Дома ученика у Бијељини, школске сале ‘’Вук 
Караџић’’ у Бијељини и шаторског насеља на локацији Рача.
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-722/20
Бијељина,
Датум, 31. март 2020. 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 заштитистановништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), 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 допуни 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 и 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, у тачки 3. 
послије става 18. додаје се став 19. који гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи – Одсјеку заједничких 
послова и  Одсјеку цивилне заштите да поступи по захтјеву 
ЈЗУ Болница ‘’Свети Брачеви’’ Бијељина за набавку 
опреме број 1639/20 од 24.03.2020. године (по приложеној 
спецификацији).’’
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-730/20 
Бијељина,
Датум, 01. април 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 ) 
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: Ф-01/20

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: Ф-01/20

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

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА  (7.000.000,00 КМ)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.207.682,28 КМ.
 Средства  ће бити  обезбијеђена са буџетске ставке 
„Камате на домаће кредите из  ранијег периода“ економски 
код 413300, потрошачка јединица 0005140 на следећи 
начина:

 - средства у износу од 321.350,77 КМ  су  обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину,
 - средства у износу од 349.882,11 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2021. годину,
 - средства у износу од 335.804,13 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2022. годину,
 - средства у износу од 299.272,55 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2023. годину,
 - средства у износу од 260.159,80 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2024. годину,
 - средства у износу од 219.062,81 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2025. годину,
 - средства у износу од 175.863,22 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2026. годину,
 - средства у износу од 130.653,45 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2027. годину,
 - средства у износу од 82.720,43 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2028. годину,
 - средства у износу од 32.545,29 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2029. годину и
 - средства у износу од 367,72 КМ ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2030. годину.

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

V
 Рок за отплату кредита је 8 (осам) година након 
истека  грејс периода од 2 (двије) године. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
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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: 02-404-78/20
Бијељина, 
Датум: 27. март  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, 2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-11/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.03.2020.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 16/20 од 06.03.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 
У ОШ ‘’КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ’’ ПОДРУЧНО 
ОДЈЕЉЕЊЕ ХАСЕ  понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 22.116,98 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
30/20 од 23.03.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

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

Број:02-404-30/20
Бијељина, 
Датум: 30. март 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 услуга и 
то: „Набавка опреме за опремање карантина  у  Бијељини“

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.

III
 За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износуод13.791,51КМсаПДВ-ом (тр
инаестхиљадаседамсодеведестједнумаркупедестједанфени
нг ) односно 11.787,61 КМ без ПДВ-а, а иста су обезбијеђена 
из буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској 
позицији „Набавка ситног инветара–Одсјек заједничких 
послова“, економски код 516 100 (буџетска резерва)

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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 20.03.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу  o 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 
којом је у тачки 3. наложено Градској управи да изврши 
опремање  карантина у Бијељини(карантин :болница,ддом 
ученика и школска сала Вук Краџић).
 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: 02-014-1-723/20     
Бијељина      
Датум: 31. март 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 услуга и 
то:  Дезинфекција просторија Градске управе града Бијељина 

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.

III
 За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 

одобравају се средства у износуод14.000,00КМсаПДВ-ом 
(четрнаестхиљада00/100) односно 11.966,91КМ без ПДВ-а, 
а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. 
годину из буџетске резерве.

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 20.03.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o 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 
којом је у тачки 3. наложено Градској управи да изврши 
опремање  карантина у Бијељини(карантин :болница,ддом 
ученика и школска сала Вук Краџић).
 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: 02-014-1-724/20
Бијељина
Датум: 31. март 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 услуга 
и то: „Привремено прикупљање, транспорт и третман 
инфективног и потенцијално инфективног медицинског 
отпада и оштрих предмета“

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.

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 8.000,00КМ без ПДВ-а 
(осам хиљадаконвертибилних марака) односно 9.360,00 КМ 
са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 
2020. годину на буџетској позицији „Трошкови комуналних  
услуга – Одсјек заједничких послова“, економски код 412 000 
-2-  (буџетска резерва)

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 31.03.2020. 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 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. 
године којом је у тачки 3. став 18. наложено Градској 
управи да са привредним субјектима који су регистровани 
за одвожење медицинског инфективног отпада закључи 
уговор за одвожење отпада из објеката Дома ученика у 
Бијељини, школској сали „Вук Караџић“ у Бијељини и 
шаторског насеља на локацији Рача.

 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: 02-014-1-725/20
Бијељина,
Датум: 01. април 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина 
за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
23/19), Градоначелник Града Бијељина, доноси:

О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава 
из буџета града Бијељина намијењених за финансирање 
пројеката удружења грађана у 2020. години, а на основу 
расписаног Јавног огласа објављеног у Службеном гласнику 
Града Бијељина, број: 02/20 од 07. фебруара 2020. године.

Члан 2.
 Средства планирана у буџету Града Бијељина за 
финансирање пројеката расподјељују се у складу са чланом 
8. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 22/14) и чланом 5. Одлуке о 
измјенама и допунама Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 3/16), и то:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Редни 
број 

Назив 
удружења 

 

Назив 
пројекта 

Број 
бодова 

Просјечна 
оцјена 

Одобрена 
средства у  

КМ 
1. Српско пјевачко друштво 

„Србадија“ 
„Музички дарови“ 497 99,4 3.500,00 

2. Удружење грађана 
„АРТИСТ“ 

„Међународни фестивал – 
Дани хармонике 2020“ 

483 96,6 3.300,00 

3. КУД   
„ДВОРОВИ“ 

„Међународна смотра 
фолклора – Дворови 2020.“ 

466 93,2 3.000,00 

 
4. 

БКУД „Мула Алија 
Садиковић“ 

„Набавка опреме за 
фолклорну, хорску и 

драмску секцију“ 

 
463 

 
92,6 

 
3.000,00 

 
5. 

Удружење жена са 
инвалидитетом 

„ИМПУЛС“ 

 
„Наше љето 2020“ 

 
447 

 
89,4 

 
2.300,00 

6. Плесни клуб 
„Студио Олена“ 

„Bijeljina Dance fest“ 446 89,2 2.300,00 

 
7. 

УГ „Повратак и одрживи 
опстанак“ 

„Едукација грађана на 
превентивној заштити од 

амброзије“ 

 
441 

 
88,2 

 
2.300,00 

8. Удружење грађана „Мото 
клуб Дуцан“ 

„Безбједна дјеца – 
безбрижни родитељи“ 

427 85,4 2.200,00 

 
 

9. 

 
Удружење грађана за 

промоцију образовања 
Рома „ОТАХАРИН“ 

„Унапређење друштвено 
одговорног 

предузетништва за активну 
подршку тешко 

запосливим категоријама“ 

 
 

408 

 
 

81,6 

 
 

2.000,00 

 
10. 

Удружење за помоћ 
ментално заосталим 

лицима „НАДА“ 

 
„Заједно смо јачи“ 

 
406 

 
81,2 

 
2.000,00 

11. Еколошко удружење 
„Еко пут“ 

„Заједно за одрживу 
будућност“ 

404 80,8 2.000,00 

12. Црквени хор „Свети 
Ђорђе“ 

„Песмом без граница“ 404 80,8 2.000,00 

13. КУСЕУ „COOL“ „Логика и забава“ 384 76,8 1.900,00 
 

14. 
 

Књижевни клуб 
 „Јован Дучић“ 

18 година рада и постојања 
Књижевног клуба „Јован 
Дучић“ – Бијељина 2002-

2020 

 
384 

 
76,8 

 
1.900,00 

 
15. 

КУД 
 „ПЛЕТЕНИЦА“ 

„Међународни фестивал 
дјечијег и омладинског 
фолклора - Плетеница“ 

 
367 

 
73,4 

 
1.800,00 

 
16. 

 
СКУД „Глоговац“ 

Глоговац 

„Афирмација и помоћ 
развоја села, очувања 
историје, традиције и 

обичаја“ 

 
366 

 
73,2 

 
1.800,00 

 
17. 

КУД „Бродац“ 
Бродац 

„Афирмација културног 
стваралаштва и обичаја 

Семберије – Бродац“ 

 
366 

 
73,2 

 
1.800,00 

18. АНИП 
 „Дукат“ 

„Игре из Јања“ 366 73,2 1.800,00 

19. Удружење глувих и 
наглувих регије Бијељина 

„Фотографијом до посла“ 366 73,2 1.800,00 

20. „OLDTIMER KLUB“ „Бијељинска бубијада –
Бијељина 2020.“ 

364 72,8 1.800,00 

 
21. 

СКУД  
„Којчиновац – 

Чардачине“ 

„Одржавање народне 
традиције и сеоских 

обичаја“ 

 
362 

 
72,4 

 
1.800,00 
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22. 

Удружење хранитељских 
породица  

„Дјечија радост“ 

„Породица је право, а не 
привилегија“ 

 
361 

 
72,2 

 
1.800,00 

 
23. 

Хуманитарно удружење 
жена  

„Арта“ 

 
„МИРА“ у свему 

 
361 

 
72,2 

 
1.800,00 

 
 

24. 

 
 

УГ „Видик“ 

„Темељна стратегија у 
локалној заједници у 

первенцији злоупотребе 
дрога, малољетничке 

деликвенције и насиља у 
породици“ 

 
 

360 

 
 

72,0 

 
 

1.800,00 

 
25. 

Регионално удружење 
ампутираца Бијељина 

„РУАБ“ 

 
„Дружење у природи“ 

 
358 

 
71,6 

 
1.800,00 

 
 

26. 

 
 

СКУД „Црњелово“ 

„Очување и његовање 
изворног народног 

стваралаштва (фолклора) и 
културно-историјског 

наслијеђа српског народа 
Семберије“ 

 
 

358 

 
 

71,6 

 
 

1.800,00 

 
27. 

Удружење афористичара 
„1. април“ 

„17. Међународни 
фестивал хумора и сатире – 

Бијељина 2020“ 

 
346 

 
69,2 

 
1.700,00 

28. УГ „Глас младих 
европске Бијељине“ 

„Разиграна јесен“ 342 68,4 1.700,00 

 
29. 

Организација за рад са 
омладином 
 „ПАНДА“ 

 
„Спортом до знања“ 

 
330 

 
66,0 

 
1.660,00 

30. Удружење грађана 
„ЗМАЈЕВАЦ“ 

„Адаптација извора воде – 
Змајевац“ 

322 64,4 1.600,00 

 
31. 

Удружење ликовних 
умјетника 

 „Свети Лука“ 

„Ликовни умјетници своме 
граду“ 

 
308 

 
61,6 

 
1.500,00 

 
32. 

 
Удружење грађана  

„Српско-руска заједница“ 

„Центар неформалног 
образовања грађана у циљу 

стицања профилног и 
допунског образовања“ 

 
307 

 
61,4 

 
1.500,00 

33. Омладинска организација 
„КИНЕСИС“ 

„Здрави и сретни 
малишани“ 

305 61,0 1.500,00 

 
 

34. 

 
Удружење дијабетичара 

„ДИАБЕТА“ 

„Помозимо старим 
особама, омладини, 

незапосленим, социјално 
угроженим – Спријечимо 

дијабетес“ 

 
 

304 

 
 

60,8 

 
 

1.500,00 

 
35. 

Друштво српских 
домаћина  

„Одбор за Семберију“ 

 
„Доситеј у слици и дјелу“ 

 
303 

 
60,6 

 
1.500,00 

36. Удружење грађана 
 „Смолућа“ 

„Да се не заборави“ 303 60,6 1.500,00 

 
 

37. 

 
Удружење грађана 

„Центар за екологију и 
одрживи развој“ 

„Кампања подизања 
свијести ученика средњих 
школа у циљу побољшања 
енергетске ефикасности на 
подручју Града Бијељина“ 

 
 

302 

 
 

60,4 

 
 

1.500,00 

38. Удружење  
„Дјечији хор“ 

 

„Етида“ 302 60,4 1.500,00 
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СПОРТ 

 
Редни 
број 

Назив 
удружења 

 

Назив 
пројекта 

Број 
бодова 

Просјечна  
оцјена 

Одобрена 
средства у  

КМ 
1. Фудбалски клуб 

„РАДНИК“ 
„Mали клуб велики 

снови“ 
491 98,2 300.000,00 

2. Фудбалски клуб  
„ЗВИЈЕЗДА 09“ 

„Буди звијезда“ 324 64,8 40.000,00 

3. Одбојкашки клуб 
„РАДНИК“ 

„Бијељина одбојкашки 
град“ 

298 59,6 37.000,00 

 
4. 

ЖФК 
„РАДНИК – 

БУМЕРАНГ“ 

„И жене знају играти 
фудбал“ 

 
268 

 
53,6 

 
23.000,00 

 
УКУПНО 

 

 
400.000,00 

 
46. 

Удружење жена 
обољелих од карцинома 

дојке „Геа“ 

„Постани и остани здрава 
жена“ 

 
290 

 
58,0 

 
1.400,00 

 
47. 

Стручно и научно 
удружење „Центар за 

образовну технологију 
РС“ 

„Програм подршке дјеци са 
тешкоћама у учењу – 

бриљантно учење“ 

 
285 

 
57,0 

 
1.300,00 

48. Спортско риболовно 
удружење „Дрина“ Јања 

„Дрина и риболов 2020.“ 282 56,4 1.300,00 

49. Асоцијација 
„АРТФОТО“ 

„Умјетничка фотографија“ 278 55,6 1.300,00 

50. Удружење грађана 
„Јања“ 

„Уређење шеталишта 
поред ријеке Јање“ 

265 53,0 1.200,00 

51. Омладински фудбалски 
клуб „Национал 2018“ 

 „Фудбалом до успјешне и 
здраве омладине“ 

260 52,0 1.200,00 

52. „3x3 BASKET KLUB“ „3Х3 Баскет турнир  - 
Бијељина 2020“ 

258 51,6 1.200,00 

 
УКУПНО 

 

 
93.360,00 

39. Удружење 
 “Породични круг“ 

 

„Дани породице“ 300 60,0 1.500,00 

 
40. 

Удружење књижевника 
Републике Српске 

„УКРС“ 

„Бијељински књижевни 
сусрети“ 

 
300 

 
60,0 

 
1.500,00 

41. Удружење 
 „Синергија плус“ 

„ПУТОЛОГИЈА V“ 300 60,0 1.500,00 

 
42. 

Добротворна 
организација епархије 
зворничко – тузланске 

„Тројеручица“ 

 
„И МИ СМО ДЈЕЦА 

БОЖИЈА“ 

 
300 

 
60,0 

 
1.500,00 

 
43. 

Удружење Словака 
Семберије  

„Јурај Јаношик“ 

 
„Дан Словака у БиХ“ 

 
299 

 
59,8 

 
1.500,00 

44. Удружење грађана 
„ИМПАКТ“ 

„Заштитимо дјецу на 
интернету“ 

 

299 59,8 1.500,00 

 
45. 

Регионално удружење 
стручних радника 

социјалне дјелатности 

„Супервизија у систему 
социјалне заштите“ 

 
297 

 
59,4 

 
1.500,00 
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Члан 3. 

 
(1) На основу Одлуке о додјели средстава Градоначелник закључује уговор са удружењима    

грађана којима су додијељена средства. 
 
(2) Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе, у складу са законом и 

овом одлуком, а посебно право надлежног органа Града да прати ток реализације пројекта који 
се су/финансира као и обавезу удружења грађана у погледу извјештавања о утрошку 
додијељених средстава и ефектима реализованог пројекта. 

 

 
 

Члан 4. 
 

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

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 
 
 

Број: 02-014-1-697/20                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бијељина,                 
Датум: 27. март 2020. године              Мићо Мићић,с.р.                                      
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2.

3.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-01/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-11/20

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА ОПРЕМЕ 
ЗА ОПРЕМАЊЕ КАРАНТИНА У БИЈЕЉИНИ“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА : „ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ПРИВРЕМЕНО 
ПРИКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН 
ИНФЕКТИВНОГ И ПОТЕНЦИЈАЛНО 
ИНФЕНТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА И 
ОШТРИХ ПРЕДМЕТА“

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 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


