
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 6. септембар 2021. године  БРОЈ 21 / 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),   
на   приједлог   Градског   штаба   за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и

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 од 16.08.2021. до 
30.08.2021.године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
 2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 16.08.2021. до 30.08.2021. године ограничава се 
радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
 1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану 
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.), осим 
за угоститељске објекте који се налазе у пословно-стамбеним 
објектима гдје ће се примјењивати прописано радно вријеме 
Одлуком о радном времену угоститељских,      занатско-
предузетничких и трговинских објеката на подручју Града 
Бијељинa („Службени гласник Града Бијељина“, број: 21/11 
и 10/18).
 2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од 
16.08.2021. до 30.08.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 
часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, 
уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 4. Од 16.08.2021. до 30.08.2021. године у периоду 
од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје.

 5. Од 16.08.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 
часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке (1) ове 
Наредбе, дозвољавају се:
 1) Такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“
 2) Организација културних и традиционалних 
манифестација и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за 
јавно здравство Републике Српске“     
      
 6. Дозвољене активности из овe Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 7. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се 
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два 
метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, 
те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору у зависности од дјелатности која се обавља.

 8. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе, обавезе ношења 
заштитне маске су изузета:
 1) дјеца млађа од 7 година живота,
 2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју,
 3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката.

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

 10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више 
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким 
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у 
складу са тачком 7. ове Наредбе са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта.

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

 12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве     ширења 
COVID-19  болести на радном мјесту.

 13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су:
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког 
растојања,
 2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову 
површину.     
 14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 15. Градска управа и градске службе и остали  
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати 
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1) на улазу у службене просторије ограничити број 
лица 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.

 16. Надзор у провођењу ове Наредбе врше Одјељење 
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције 
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу 
са Министарством унутрашњих послова и Републичком 
управом за инспекцијске послове.

 17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 16. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај 
траба 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 налога.     
   
 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-
2406/21 од 29.07.2021. године. 
       
  20. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а 
биће објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2530/21              
Бијељина,           
Датум:17.08.2021. 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  д о н о с и

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 од 30.08.2021. до 
13.09.2021.године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
 2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 30.08.2021. до 13.09.2021. године ограничава се 
радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
 1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану 
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.), осим 
за угоститељске објекте који се налазе у пословно-стамбеним 
објектима гдје ће се примјењивати прописано радно вријеме 
Одлуком о радном времену угоститељских,      занатско-
предузетничких и трговинских објеката на подручју Града 
Бијељинa („Службени гласник Града Бијељина“, број: 21/11 
и 10/18).
 2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од 
30.08.2021. до 13.09.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 
часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, 
уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ    

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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„Институт за јавно здравство Републике Српске“.     .

 4. Од 30.08.2021. до 13.09.2021. године у периоду 
од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво 
путем шалтерске продаје.

 5. Од 30.08.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 
часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке (1) ове 
Наредбе, дозвољавају се:
 1) Такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“
 2) Организација културних и традиционалних 
манифестација и фестивала на отвореном уз строго 
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за 
јавно здравство Републике Српске“     
      
 6. Дозвољене активности из овe Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 7. Задужују се све васпитно-образовне установе 
на подручју Града Бијељина  и Градски штаб за ванредне 
ситуације да у складу са епидемиолошком ситуацијом, 
редовно обавјештавају Министарство просвјете и 
културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог 
за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање 
наставе на даљину.

 8. Приједлог за обустављање наставе у школама из 
тачке 7.ове Наредбе може да обухвата све школе на подручју 
Града или само одређене школе са или без подручних 
одјељења.

 9. 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 упутстава ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору у зависности од дјелатности која се обавља.

 10. Изузетно од тачке 9. ове Наредбе, обавезе 
ношења заштитне маске су изузета:
 1) дјеца млађа од 7 година живота,
 2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју,
 3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката.

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

 12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више 
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким 
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у 

складу са тачком 9. ове Наредбе са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта.

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

 14. 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     ширења 
COVID-19  болести на радном мјесту.

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

 17. 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 
лица 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.

 18. Надзор у провођењу ове Наредбе врше Одјељење 
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције 
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу 
са Министарством унутрашњих послова и Републичком 
управом за инспекцијске послове.

 19. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 18. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
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Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај 
траба 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 налога.     
   
 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-
2530/21 од 17.08.2021. године. 
        
           22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће објављена 
у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2690/21
Бијељина,
Датум: 02.09.2021. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 25. и 32. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-33/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-33/21

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

ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, 
ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 641.025,64 (без ПДВ-а) односно 
750.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За предвиђена средства у 
износу од 555.555,55 КМ (без ПДВ-а) односно 650.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће обезбиједити 
30% средстава што износи  166.666,67  КМ (без ПДВ-а) 
односно 195.000,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства у износу од 
85.470,09  КМ (без ПДВ-а) односно 100.000,00 КМ (са ПДВ-
ом) Град ће обезбиједити у укупном износу, без учешћа 
Мјесних заједница. Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2021. годину са буџетске ставке “Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 

гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање“ економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je од дана 
потписивања Оквирног споразума до 30.04.2022.године. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

 1. Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
 2. Гарантни рок – 25 бодова
 3. Начин плаћања – 20 бодова

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

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

Број: 02-404-155/21       
Бијељина,         
Датум: 16.08.2021. 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 

РАДОВА ШИФРА: СКП-36/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-36/21

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

ИЗГРАДЊА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 
(КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ)

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 17.094,02  КМ (без 
ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Набавка комуналног мобилијара“ економски код 511300; 
потрошачка јединица 0005170.                                                                                                                     

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања Уговора 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: 02-404-156/21                
Бијељина,                                                                   
Датум: 16.08.2021. 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 НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:КГН-03/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: КГН-
03/21

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих роба:

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕТ МЗ У СКЛОПУ 
ПРОЈЕКТА ‘’ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЗ У БИХ’’

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 15.600,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 18.252,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од  
13.333,33 КМ (без ПДВ-а) односно 15.600,00 КМ (са ПДВ-ом) 
су  обезбијеђена са Рачуна посебних намјена-унапређење 
пословног окружења (Фонд 05) и средства у износу од 
2.266,67 КМ (без ПДВ-а) односно 2.652,00 КМ (са ПДВ-ом) 
са Рачуна посебних намјена-Партнерство одрживог развоја.

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке роба 
је 30 (тридесет) дана од дана потписивања Уговора.

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: 02-404-157/21
Бијељина, 
Датум: 17.08.2021. 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 21  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: ОЗП-27/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-27/21

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

 Услуге  текућег и превентивног одржавања  
постојећег  информационог сиситема  за увезивање  
матичних канцеларија  и услуге кориштења   Е-mail сервера  
и контроле приступа интернету  током  2021. године. 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
3.510,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства  су  обезбијеђена са 
буџетске ставке “Трошкови текућег одржавања“ економски 
код 412 500; потрошачка јединица 0005240 .

IV
  Набавка ће се спровести путем   Преговарачког 
поступка  без објаве обавјештења  чл. 21 ЗЈН
                                                                                

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора  а најраније од  01.10.2021.године 
до  31.12.2021.године.

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

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

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

Број: 02-404-160/21
Бијељина, 
Датум: 27.08.2021. 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 

РАДОВА ШИФРА: ДД-14/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-14/21

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ГРИЈАЊА ЗА МУЗЕЈ 
СЕМБЕРИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  64.102,58 КМ (без ПДВ-а) 
односно 75.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  у износу од 
42.735,05 КМ (без ПДВ-а) односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) 
су обезбијеђена из буџета Града  за 2021. године са буџетске 
ставке „Инвестиције у културне установе Домове културе, и 
домове културе у мјесним заједницама“ економски код: 511 
100,  потрошачка јединица 0005210 и средства у износу од 
21.367,53 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-
ом)је обезбиједио ЈУ „Музеј Семберија“

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

V
 Рок за реализацију уговора је 20 дана од дана 
увођења извођача радова у посао, а извођач радова ће 
бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања 
уговора. 

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: 02-404-162/21     
Бијељина,                                     
Датум: 02.09.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 88. 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 ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СГ-01-П1/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци роба  под 
шифром: СГ-01-п1/21

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих роба: 

НАБАВКА ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА  ГРАДА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 11.111,11КМ (без ПДВ-а) 
односно 13.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Трошкови 
обиљежавања манифестација, значајни датуми“ (економски 
код  412 900; потрошачка јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење е-аукције. 

V
 Рок за реализацију  је од дана потписивања Уговора 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Број 21 - Страна 7Службени гласник Града Бијељина6. септембар 2021.

до 24.09.2021.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: 02-404-158/21 
Бијељина,                                  
Датум: 17.08.2021. 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 НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:КГН-10/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: 
КГН-10/21

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих радова:

ИЗРАДА 10 ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.300,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.861,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину са рачуна “Рачун посебних намјена-
Град Будућности-пројекти“.
                                                                         

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
радова је 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора.

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: 02-404-159/21 
Бијељина, 
Датум: 23.08.2021. 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, 25  и  32. 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-06-п1/21

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној набавци услуга под 
шифром: ОЗП-06-п1/21

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

ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА 
ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, 
ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 

2021. И 2022. ГОДИНУ

III
  Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 27.350,42 КМ (безПДВ-а) 
односно 32.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити 
обезбијеђена са буџетске ставке „Трошкови текућег 
одржавања“ економски код: 412 500, потрошачка јединица 
0005240. Средства  у износу од 13.675,21 КМ ( без ПДВ) 
односно 16.000,00 КМ (са ПДВ)  биће    обезбијеђена из 
буџета за 2021. годину  и средства у износу од 13.675,21 КМ ( 
без ПДВ) односно 16.000,00 КМ (са ПДВ)  биће   обезбијеђена 
из буџета за 2022. годину.
 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
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног  поступка 
са закључивањем оквирног споразума уз провођење Е 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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аукције.
V

 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 
од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2022. 
године. 

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

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

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

Број: 02-404-161/21
Бијељина, 
Датум: 31.08.2021. 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  ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ 
И МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА 
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

 За ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ 
И МЕТАЛЕ понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 1 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 1.040,00 КМ (без 

ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/21 од 
11.08.2021. 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 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:02-404-102/21-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 13.08.2021. 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  ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

 За ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РС „ДР ВАСО 
БУТОЗАН“, Бања Лука
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука
 3.  ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови, 
Бијељина 

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

 1. ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови, 
Бијељина ...................................................................... 2.350,00 КМ
 2. ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РС „ДР ВАСО 
БУТОЗАН“, Бања Лука ............................................. 2.450,00 КМ
 3. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука ..................................................... 3.000,00 КМ

 и оцијењено је да је најповољнији понуђач ДОО 
Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови-Бијељина, са 
понуђеном цијеном у износу од: ..... 2.350,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/21 од 
11.08.2021. 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 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:02-404-102/21-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 13.08.2021. 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  ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

 За ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 3 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 1.840,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/21 од 
11.08.2021. 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 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 
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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:02-404-102/21-Лот 3 
Бијељина, 
Датум: 13.08.2021. 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  ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 4
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

 За ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 4 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 2.400,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/21 од 
11.08.2021. 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 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:02-404-102/21-Лот 4 
Бијељина, 
Датум: 13.08.2021. 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  ИП-01(5 лотoва)/21-ЛОТ 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.06.2021.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

 За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА 
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА понуду је  доставио следећи 
понуђач:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Број 21 - Страна 11Службени гласник Града Бијељина6. септембар 2021.

1. ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 5 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:
 ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука
са понуђеном цијеном у износу од: 3.270,00 КМ (без ПДВ-а)

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

 V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-102/21 Лот 5 
Бијељина, 
Датум: 13.08.2021. 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  ДД-03/21

I
 У поступку јавне набавке роба путем Отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
14.07.2021.годинеи у Сл.гласнику БиХ бр. 44/21 од 16.07.2021. 
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 

НАМЈЕШТАЈА ЗА ПОДРУЧНУ ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“ 
ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ’’ 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “ТОП СПОРТ“, Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО “ТОП СПОРТ“  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 ‘’ТОП СПОРТ’’, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 12.820,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-132/21 од 
12.08.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену 
копију документа којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

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

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

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

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

Број:02-404-132/21
Бијељина,  
Датум: 23.08.2021. 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 
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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-22/21

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 02.07.2021. године, а која се односи на набавку 
услуга: “ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ 
СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ 
ГРАЂЕЊА“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. Институт за грађевинарство “ИГ“  д.о.о. Бања 
Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је понуда Институт за грађевинарство “ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука у потпуности испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 Институт за грађевинарство “ИГ“ д.о.о. Бања Лука 
са понуђеном цијеном у  износу од: 8.500,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-120/21 од 
18.08.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45.  и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-120/21
Бијељина, 
Датум: 24.08.2021. 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  ДД-05/21

I
 У поступку јавне набавке роба путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 14.07.2021.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 44/21 од 16.07.2021. године, а која се односи на 
набавку роба: ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И 
ДВИЈЕ УЧИОНИЦЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У 
ПАТКОВАЧИ, понуду су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО “ТОП СПОРТ“, Бијељина
 2. ДОО „ DERBY TRADE“  Брчко

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

 1. ДОО “ТОП СПОРТ“, Бијељина .................................
................................................................... 42.735,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ DERBY TRADE“  Брчко ..................................
................................................................... 46.729,00 КМ без ПДВ-а
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

 ДОО ‘’ТОП СПОРТ’’, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: .....,,,,,,,,,,,,.. 42.735,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-133/21 од 
17.08.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену 
копију документа којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45.  и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
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у складу са ЗЈН.

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

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

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

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

Број:02-404-133/21
Бијељина,  
Датум: 25.08.2021. 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  ДД-13/21

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 29.07.2021. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 47/21 од 30.07.2021. године,   а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ЈУ 
„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА“, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „ UNI-TEHNIKA’’ Бијељина
 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина

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

 1. ДОО „Елмонт“ Бијељина .............................................
.................................................................... 3.874,89 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ UNI-TEHNIKA’’ Бијељина .............................
..................................................................... 3.880,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Елмонт“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: ....................................... 3.874,89 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
138/21 од 26.08.2021. 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:02-404-138/21
Бијељина, 
Датум: 31.08.2021. 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-н-01/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.08.2021. године а која се односи 
на набавку роба: НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ 
СРЕДСТАВА (МАСКЕ, РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ) 
понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Defter“ Сарајево
 2. ДОО „MIPEX“ Бања Лука
 3. ДОО ’’R&S“, Сарајево 
 4. ДОО „Пурић“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
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 1. ДОО ’’R&S“, Сарајево ........10.200,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „MIPEX“ Бања Лука 10.400,00 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „Defter“ Сарајево .... 13.000,00 КМ без ПДВ-а
 4. ДОО „Пурић“ Бијељина .. 23.775,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

 ДОО ’’R&S“, Сарајево, са понуђеном цијеном у 
износу од 10.200,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-143/21 од 
31.08.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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

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

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

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

Број:02-404-143/21
Бијељина, 
Датум: 03.09.2021. год.

 На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17) и члана 20. 
Правилника о условима и начину остваривања подстицајних 
средстава у функцији самозапошљавања предузетника 
за 2021. („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 17/21), 
Градоначелник Града Бијељина   д о н о с и:

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 1.    
 Овом Одлуком додјељују се подстицајна средства за 
развој предузетништа кроз самозапошљавање незапослених 
лица са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина, 

након спроведеног Јавног позива за додјелу подстицајних 
средстава, а на предлог Комисије за провођење поступка.

Члан 2.
 Укупан износ расположивих средстава предвиђених 
Правилником о условима и начину остваривања 
подстицајних средстава у функцији самозапошљавања 
предузетника за 2021. годину износи 130.000,00 КМ. 
Програм се финансира из буџета Града Бијељина. 

Члан  3.
 Подстицајна средства додјељују се сљедећим 
лицима:

 1. Данко Крчмар ................................................. 6.190,40
 2. Жељка Лукић .................,................................ 6.190,40
 3. Цвијета Лукић ................................................. 6.190,40
 4. Снежана Зарић ................................................ 6.190,40
 5. Младен Тојић .......................,.......................... 6.190,40
 6. Горан Антић .................................................... 6.190,40
 7. Радосав Савић ................................................. 6.190,40
 8. Амра Велагић .................................................. 6.190,40
 9. Бобан Богдановић ......................................... 6.190,40
 10. Ведран Вуковић ............................................ 6.190,40
 11. Снежана Пекић ............................................. 6.190,40
 12. Љубиша Јовановић ...................................... 6.190,40
 13. Жељка Бобић ................................................ 6.190,40
 14. Дарка Андрић ............................................... 6.190,40
 15. Крсто Митровић .......................................... 6.190,40
 16. Зоран Тадић .................................................. 6.190,40
 17. Горан Станкић .............................................. 6.190,40
 18. Верица Видојевић ........................................ 6.190,40
 19. Ведрана Калајџија ........................................ 6.190,40
 20. Николина Јовановић ................................... 6.190,40
 21. Бојан Лазић ...............................,,.................. 6.190,40

 УКУПНО .................................................. 129.998,40

Члан   4.
 Са сваким корисником подстицаја појединачно 
закључује се уговор којим се утврђују међусобна права и 
обавезе и на основу којег се врши исплата средстава, а све 
у складу са Правилником о условима и начину остваривања 
подстицајних средстава у функцији самозапошљавања 
предузетника за 2021.

Члан   5.
 На Одлуку о додјели подстицајних средстава може 
се изјавити приговор Градоначелнику у писаној форми у 
року од осам дана.

Члан   6.
 Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а 
биће објављена у Службеном гласнику Града  Бијељина.

Број: 02-014-1-2664/21
Бијељина,
Датум, 31.08.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
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Српске’’,  број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 
13. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана 
18.08.2021. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ 
УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ 

БИЈЕЉИНА

 1. Даје се сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Јавној установи Центар за 
културу ‘’Семберија’’ Бијељина број 1070/21 од 10.08.2021. 
године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за друштвене дјелатности број 02/5-62-1-167/21 
од 18.08.2021. године налазе се у прилогу овог Рјешења и 
чине његов саставни дио.

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику града Бијељина’’.

Број: 02-014-1-2535/21
Бијељина,
Датум: 18.08.2021. год.

 На основу члана 18. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 13. Одлуке о основању Јавне установе 
Центар за културу „Семберија“ Бијељина („Службени 
гласник Град Бијељина“, број 22/13), и члана 21. Статута 
ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина број: 713/17  
директор ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина, је 
дана 10.08.2021.године, донио

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ 
УСТАНОВИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У члану 4. Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у ЈУ Центру за културу 
„Семберија“ Бијељина, број:1378/17 од 25.08.2017. године у 
табели радних мјеста која су утврђена за обављање основне 
дјелатности Центра за културу, под редним бројем 6. код 
радног мјеста „организатор за филмски програм“,  у погледу 
броја извршилаца број:  „1“ се замјењују бројем: „2“.
 Под редним бројем 22. код радног мјеста „бински 
радник“ у погледу броја извршилаца број:  „1“ се замјењују 
бројм: „2“.
 Пор редним бројем 23. код радмог мјеста „конобар“ 
у погледу броја избршилаца број: „6“ се замјењује бројем: 
„1“.

 Под редним бројем 24. код радног мјеста „домар“ у 
погледу броја извршилаца број:  „1“ се замјењују бројем: „3“.
 Додаје се редни број 27. и отвара радно мјесто под 
називом „економ“, број извршилаца  „1“ (један).

Члан 2.
 У члану 8. код радног мјеста  3.6. „Организатор 
за филмски програм“ у погледу броја извршилаца ријечи: 
„1 (један) извршилац“ се замјењују ријечима „2 (два) 
извршица“.

Члан 3.
 У члану 8. код радног мјеста 9.5. „Бински радник“ у 
погледу броја извршилаца ријечи „1 (један) извршилац“ се 
замјењују ријечима „2 (два) извршиоца“.

Члан 4.
 У члану 8. код радног мјеста 10. ријечи: „Конобар“ 
у погледу броја извршилаца ријечи: „6 (шест)“ се замјењују 
ријечима: „1 (један)“ извршилац.

Члан 5.
 У члану 8. код радног мјеста 11. „Домар“ у погледу 
броја извршилаца ријечи: „1 (један) извршилац“ се замјењуји 
ријечима: „3 (три) извршиоца“.
                                                           

Члан 6.
 У члану 8.  Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста додаје се радно мјесто под 
бројем:
 9.7. „Економ“ са сљедећим описом послова, 
условима и бројем извршилаца:
 
 Опис послова:
 - Одговора за опрему коју користи ЈУ Центар за 
културу,
 - Врши неопходно складиштење и чување опреме 
ЈУ Центра за културу, као и опреме корисника који гостоју,
 - Ради на пословима набавке материјала неопходног 
за реализацију сценског програма,
 - Обезбеђује превоз и транспорт опреме (техничке 
опреме, сценске, реквизита),
 - Врши утовар и истовар сценског намјештаја 
приликом гостовања,
 - Врши поправку опреме,
 - Дужан је да благовремено пријави организатору 
техничке службе и реализаторима све недостатке, квараве 
које уочи,
 - Помаже у реализацији програма,
 - Ради и друге послове по налогу директора, а у 
складу са стручном спремом коју поседује и радним мјестом.
Одговорност:
 - Одговара директору.
Услови:
 - ССС (III, IV степен стручне спреме)
 - најмање 1(једна) година радног искуства у струци,
Врста послова:
 - Помоћни послови.
Сложеност:
 - Једноставни послови.
 Статус:
 - Радник, помоћно особље.
Број извршилаца:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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1 (један) извршилац

Члан 7.
 Измјене и допуне овог правилника ступају на снагу 
осмог дана од дана давања сагласности на исти од стране 
Оснивача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ 
УСТАНОВИЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

 Руковођени потребама правног субјекта као цјелине, 
неопходно је извршити измјене и допуне у Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у ЈУ Центру за културу „Семберија“ Бијељина, број: 1378/17 
од 25.08.2017. године, а које се огледају у сљедећем:

 1. Повећање броја извршилаца на радном мјесту 
„Организатор за филмски програм“ са досадашњег једног 
извршиоца на два. 
Kако би дошли до бољих пословних резултата, са што 
већим степеном ефикасности неопходно је повећати број 
извршилаца на поменутом радном мјесту.

 2. Смањује се број извршилаца код рдног мјеста  
Конобар 6 (шест) извршилаца  неопходно је јер простор у 
коме је пословао „кафе клуб Центра за културу“ издат од 
стране власника (Града Бијељина) другом лицу те се у овом 
тренутку на рад код новог послодавца (закупца кафе клуба 
Центра за културу) преузета 4 конобара.
Четири конобара су упућена на рад код другог послодавца 
на период од једне године те након истека тог периода, или 
када се стекну услови за то неопходно је иемноване вратити 
на рад у Центар за културу, па је било потребно у складу 
са потребама правног субјекта проширити и повећати број 
извршилаца на одређеним радним мјестима и распоредити 
их на послове који одговарају њиховој стручној спреми и то 
тако што смо предвидили:
 - Повећање броја извршилаца код радног мјеста 
Бински радник са досадашњег једног извршиоца на два.
 - Повећање броја извршилаца код радног мјеста 
Домар са досадашњег једног извршиоца на три.
 -Смањује се број извршилаца код радног мјеста 
Конобар са досадањих шест на једног извршиоца.
 - Додавање новог радног мјеста Економ један 
извршилац.

 Сходно наведеном предлажемо измјену и допуну 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина.

Број:1070/21
Бијељина.
Датум:10.08.2021.

 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 

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 8/21) и члан 71., став (1) тачка 10) подтачка 4. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Градоначелник Града Бијељина дана 25.08.2021. године  
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О  ИЗМЈЕНИ  РЈЕШЕЊА  О  ИМЕНОВАЊУ  ГРАДСКОГ  

ШТАБА  ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

I
 У рјешењу о именовању Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 7/21 и 12/21) у члану 1. под тачком 4) „Члан 
штаба за административне, правне и персоналне послове“ 
умјесто Мирка Николића, именује се Славиша Бирчаковић, 
Самостални стручни сарадник за организовање и обуку 
структура цивилне заштите, у Одјељењу за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту.

II
 У члану 1. под тачком 11) „Члан штаба за заштиту 
биља и биљних производа“ умјесто Стевана Трифковића 
именује се Сретен Вучковић, Службеник у Одјељењу за 
пољопривреду Градске управе Града Бијељина.

III
 У члану 1. под тачком 18) „Члан штаба за евакуацију 
људи и материјалних добара“ умјесто Љубише Танацковића 
именује се Љубиша Станишић, службеник у Одјељењу за 
друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина.

IV
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-111-193/21
Бијељина,
Датум, 26.08.2021. год.

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 
78/11) и члана 21. став 5. алинеја 9.  Статута ЈП „Дирекција 
за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина 
предузећа на 8. ванредној сједници одржаној дана 26.08.2021. 
године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.
 ИВАНА ЂУКИЋ, дипл.правник из Бијељине, 
разријешена је дужности вршиоца дужности члана 
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града“ д.о.о. Бијељина по рјешењу број:С-54/21 од 03.06.2021. 
године, закључно са даном  02.08.2021. године.

   

ЈУ Центар за културу “Семберија” 
Игор Бешлић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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3.
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: С-58/21
Бијељина,
Датум: 26.08.2021. год.

 На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 75/04 и 78/11) и члана 21.став 5. алинеја 9. Статута 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, 
Скупштина предузећа на 8 ванредној сједници одржаној 
дана 26.08.2021. године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.
 ИВАНА ЂУКИЋ, дипл.правник из Бијељине 
именује се за вршиоцa дужности чланa Надзорног 
одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. 
Бијељина 
 

2.
 Именована ће дужност из тачке 1. обављати у 
периоду од 03.08.2021. године до окончања конкурсне 
процедуре за избор и именовање члана Надзорног одбора, а 
најдуже 60 дана.

3.
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: С-59/21
Бијељина,
Датум: 26.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 20. 
сједници, одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”ДОО 

БИЈЕЉИНА

I
 МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.грађ. из 
Бијељине разрјешава се дужности вршиоца дужности 
директора у  ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о  
Бијељина са даном 31.08.2021. године, због истека рока на 
који је именован.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-548/21
Бијељина,
Датум: 31.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и 
развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 20. 
сједници одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I
 БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ дипл.инж.арх. из Бијељине, 
именује се за вршиоца дужности директора ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина,  на период до 60 
дана, почевши од 01.09.2021. године.

II
 Ово рјешење ступоа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-551/21
Бијељина,
Датум: 31.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 20. 
сједници, одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ 
ДИРЕКТОРА  ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ГРАДА”ДОО БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине, 
разрјешава се дужности  вршиоца дужности извршног 
директора за Економско-правни сектор, грађевинско 
земљиште и саобраћај у ЈП  “Дирекција за изградњу и развој 
града” д.о.о. .Бијељина, са даном 31.08.2021. године, због 
истека рока на који је именованa.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-550/21
Бијељина,
Датум:31.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и 
развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на  20. 
сједници одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”Д.О.О.  
БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл. инж.арх. из Бијељине 
именује се за вршиоца дужности извршног директора 
за Економско-правни сектор, грађевинско земљиште и 
саобраћај  у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. 
Бијељина, на период до 60 дана, почевши од 01.09.2021. 
године.

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

Број: И-553/21
Бијељина,
Датум: 31.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 20. 
сједници, одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ 
ДИРЕКТОРА  ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА

I
 МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ. из Бијељине 
разрјешава се дужности вршиоца дужности извршног 
директора за Технички сектор у  ЈП “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о  Бијељина са даном 31.08.2021. године, 
због истека рока на који је именован.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-549/21
Бијељина,
Датум: 31.08.2021. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и 
развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 20.  
сједници одржаној дана 31.08.2021. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА

I
 СТЕВАН ЧУКИЋ, дипл.просторни планер из 
Бијељине именује се за вршиоца дужности извршног 
директора за Технички сектор у ЈП “Дирекција за изградњу и 
развој града” д.о.о. Бијељина,  на период до 60 дана, почевши 
од 01.09.2021. године..

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

Број: И-552/21
Бијељина,
Датум: 31.08.2021 год.

   

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19)  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ОД 17.08.2021. ГОДИНЕ

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ОД 02.09.2021. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-33/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-36/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-03/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-27/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-14/21

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: 
СГ-01-П1/21

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: КГН-
10/21

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
ОЗП-06-П1/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01( 5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01( 5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (5 ЛОТОВА)/21-ЛОТ 5

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-03/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-22/21

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-13/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-Н-01/21

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  
РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА 
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА ПО РЈЕШЕЊУ БРОЈ: 
С-54/21 ОД 03.06.2021. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧНО СА 
ДАНОМ 02.08.2021. ГОДИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ 
Д.О.О БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. 
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
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РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 
ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ СЕКТОР, 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ 
У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 
ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ СЕКТОР, 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ 
У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА 
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА 
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА


