
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 24. март 2022. године  БРОЈ 6 / 2022

 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 УСЛУГА 

ШИФРА: ОЗП-19/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-19/22

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

ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ 
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 21.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Средства у износу од 15.000,00 КМ (без ПДВ-а) су 
обезбијеђена из буџета за 2022. годину и средства у износу 
од 6.000,00  КМ (без ПДВ-а) ће бити обезбијеђена  из буџета 
за 2023. годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
средства је  “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240.

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора, а најраније од 20.05.2022.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: 02-404-35/22 
Бијељина, 
Датум: 04.03.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  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 ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: ОЗП-10/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-
10/22

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

НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦАЈЦЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.675,21,00 КМ (без ПДВ) 
односно 4.300,00 КМ (са ПДВ).Средства  су обезбијеђена  из 
буџета за 2022.годину са буџетске ставке “Издаци за залихе 
материјала, робе, ситног инвентара“ економски код 516100, 
потрошачка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем Конкурентски 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора до 30.09.2022.године. 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

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

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

Број: 02-404-36/22 
Бијељина, 
Датум: 04.03.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), члана  18. и 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 ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ИП-01 (5 Лотова)/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ИП-
01 (5 Лотова)/22

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове 
вршиће се набавка следећих услуга :

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА 

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 6: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 23.985,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За  ЛОТ 1 предвиђено је  1.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.755,00 КМ (са ПДВ-ом),  за ЛОТ 2 предвиђено је 
10.450,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 12.226,50 КМ (са ПДВ-ом), за 
ЛОТ 3 предвиђено је 3.000,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 3.510,00 
КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 4 предвиђено је  2.400,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно 2.808,00 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 5 предвиђено 
је  3.150,00 КМ (без ПДВ-а) односно 3.685,50 КМ (са ПДВ-ом).

 Средства су обезбјеђена из буџета за 2022. годину 
са буџетске ставке: „Трошкови инспекцијских узорака, 
извршење рјешења контролних органа“ економски код 412 
900; потрошачка јединица 0005220.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентски 
захтјев за достављање понуда уз провођење Е-аукције.
 

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

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

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

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

Број: 02-404-37/22 
Бијељина, 
Датум: 04.03.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), 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  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: ДД-06/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА под 
шифром: ДД-06/22 

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

ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.136,76 КМ (без ПДВ-а) 
односно 2.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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из буџета за 2022. године са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-инвестиције у образовање“ 
економски код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за реализацију уговора 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: 02-404-60/22       
Бијељина,                                                                                        
Датум: 23.03.2022. године                                 
                                                                                                        

  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 НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: ИП-02/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ИП-02/22

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове 
вршиће се набавка следећих услуга :

ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ

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 обезбјеђена из буџета 
за 2022. годину са буџетске ставке: „Трошкови инспекцијских 
узорака, извршење Рјешења контролних органа“ економски 
код 412 900; потрошачка јединица 0005220.
                                                                                                                     

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења у складу са чланом 

21. Закона о јавним набавкама.

V
 Рок за реализацију предметних услуга   је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2022. године.

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

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

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

Број: 02-404-39/22                
Бијељина,                                                                                        
Датум: 04.03.2022. године                              
       

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: СКП-08/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под шифром: 
СКП-08/22

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

ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА

 
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке: “Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених 
површина“ економски код 412 800; потрошачка јединица 
0005170.
                                                                                                         

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

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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V
 Рок за реализацију предметних услуга   је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2022.године.

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

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

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

Број: 02-404-43/22                
Бијељина,                                                                                       
Датум: 07.03.2022.године                               
      

 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 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 РОБА

ШИФРА: СГ-01/22
 

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

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

НАБАВАКА  ФОТОКОПИРА   И ЛАПТОПОВА  ЗА 
ПОТРЕБЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена  из буџета за 2022. годину са буџетске ставке 
„Набавка опреме за Скупштину“ (економски код  511 300; 
потрошачка јединица 0005110).

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

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 31.05.2022.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: 02-404-45/22       
Бијељина,                                                                                       
Датум: 07.03.2022. године                                  
                                               

 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 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: СГ-02/22
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-02/22

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

ПРЕНОС УЖИВО СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
НА ВЕБ ПОРТАЛУ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ И ЈУТЈУБ 

КАНАЛУ, У ВИСОКОМ КВАЛИТЕТУ, УЗ МОГУЋНОСТ 
ДА СВИ ОСТАЛИ МЕДИЈИ  БЕСПЛАТНО ПРЕУЗМУ 

СИГНАЛ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 16.239,32 КМ (без ПДВ-а) 
односно 19.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге - сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2022.године.

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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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: 02-404-46/22      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 07.03.2022. 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 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: СГ-03/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци  услуга  под 
шифром: СГ-03/22

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

СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
БИЈЕЉИНА  И ДРУГИХ  МАНИФЕСТАЦИЈА  У  2022.
ГОДИНИ , КРЕИРАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ  САЖЕТКА 

ПУТЕМ  ТВ ПРОГРАМА 

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 обезбијеђена  
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге -сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

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

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2022.године.

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

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

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

Број: 02-404-47/22       
Бијељина,                                                                                      
Датум: 07.03.2022. 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 8. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (''Службени гласник града Бијељина'', број: 
13/17 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: СГ-04/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци  услуга  под 
шифром: СГ-04/22

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

ИНФОРМИСАНОСТ  ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ  О 
АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА  КОЈЕ 

ДОНОСИ  СКУПШТИНА  ГРАДА БИЈЕЉИНА  ЗА 2022.
ГОДИНУ  ПУТЕМ  WEB ПОРТАЛА 

III
              Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 
КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 
2022. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге-сједнице 
“ (економски код  412 700; потрошачка јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка  
додјеле уговора о услугама из Анекса  II дио Б Закона о 
јавним набавкама .

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2022.године.

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

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

   
  

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

Број: 02-404-48/22      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 07.03.2022. год.   

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18  и  25 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 

УСЛУГА
ШИФРА: ТВЈ-03/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ТВЈ-03/22

II
 За потребе Територијалне ватрогасно-спасилачке 
јединице Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих 
услуга:

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ 
НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 29.914,53 KМ (без ПДВ-а) 
односно 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета Града  за 2022. годину са буџетске 
ставке “Трошкови текућег  одржавања“ економски код 412 
500; потрошачка јединица 000 5125.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  са закључивањем Оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга 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: 02-404-49/22       
Бијељина,                                                                                        
Датум: 07.03.2022. год.                               
         
        
 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  
и 36/19 ), члана  18, 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 

УСЛУГА
ШИФРА: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/22

II
 За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор вршиће се јавна набавка следећих услуга:

УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
( КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ ГРАДА):

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 16.500,00 КМ (без     ПДВ-а) 
односно 19.305,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 
2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 ( са ПДВ-ом), за  
ЛОТ 2 предвиђена су средства у износу од 10.000,00 КМ 
(без ПДВ-а) односно 11.700,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 
предвиђена су средства у износу од 1.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.755,00 КМ (са ПДВ-ом);  за ЛОТ 4 предвиђена 
су средства у износу од 1.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
1.170,00 (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства 
у износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 (са 
ПДВ-ом).
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2022. 
годину и то: 
 За ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4  средства у износу од 
14.500,00 КМ (без ПДВ-а) односно 16.965,00 КМ (са ПДВ-ом) са 
буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција за 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100; 
потрошачка јединица 0005170 и за ЛОТ 5 средства у износу од 
2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно  2.340,00 КМ (са ПДВ-ом) са 
буџетске ставке “Текући грантови-суфинансирање пројеката“ 
економски код 415200; потрошачка јединица 0005126.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је за сваки 
Лот 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: 02-404-50/22      
Бијељина,                                                                                      
Датум: 07.03.2022. године                                  
                                               

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА 
ШИФРА: ПЉ-02/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ПЉ-
02/22

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

СИСТЕМАТСКА  ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2022. ГОДИНИ

III
               Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) односно 70.000,00 
КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена из буџета за 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

2022. годину са буџетске ставке „Трошкови дератизације“, 
потрошачка јединица 0005151; економски код 412 200. 

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

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

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

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

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

Број: 02-404-58/22 
Бијељина, 
Датум: 23.03.2022.год.
 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА
ШИФРА: ДД-14/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-14/22

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДЕ ОКО 
ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ У ОКВИРУ 

КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У БИЈЕЉИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  200.854,71 КМ (без ПДВ-а) 
односно 235.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су 
обезбијеђена из буџета Града  за 2022. године са буџетске 
ставке „Набавка грађевинских објеката- инвестиције у 
спортске објекте“ економски код: 511 100,  потрошачка 
јединица 0005210. 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију уговора је 45 дана од дана 
увођења у посао, а извођач 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: 02-404-59/22      
Бијељина,                                                                                           
Датум: 23.03.2022. год.                                 
                                                   

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), 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  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: ДД-06/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА под 
шифром: ДД-06/22 

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

ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКАТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.136,76 КМ (без ПДВ-а) 
односно 2.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. године са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-инвестиције у образовање“ 
економски код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

                                                                     

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

V
Рок за реализацију уговора 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: 02-404-60/22      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 23.03.2022. год.     

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 36/19 ), 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  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: ДД-07/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА под 
шифром: ДД-07/22 

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

ВРШЕЊЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ 
ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.991,46 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. године са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-Центар за социјални рад“ економски 
код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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V
 Рок за реализацију уговора 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: 02-404-61/22      
Бијељина,                                                                                     
Датум: 23.03.2022. год.                              
                                                                                                        
                        
 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  
и 36/19 ) 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-18/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-18/22

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

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И  АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ 

СТАЗА, ТРОТОАРА  И  ДРУГИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 512.820,51  КМ (без 
ПДВ-а) односно 600.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 За предвиђена средства у износу од 341.880,34 КМ 
(без ПДВ-а) односно 400.000,00 КМ (са ПДВ-ом) грађани 
Мјесних заједница ће обезбиједити 30% средстава што 
износи  102.564,10  КМ (без ПДВ-а) односно 120.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом).
 Средства у износу од 170.940,17  КМ (без ПДВ-а) 
односно 200.000,00 КМ (са ПДВ-ом) Град ће обезбиједити у 
укупном износу, без учешћа Мјесних заједница. 

 Средства су обезбијеђена из буџета за 2022. 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 са више 
понуђача (мини тендерисање) уз провођење Е-аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних радова je од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2022.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: 02-404-62/22     
Бијељина,                                                                                        
Датум: 23.03.2022. год.                               
                                                   

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА 
ШИФРА: ОЗП-13/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-13/22

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

УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА ПАКЕТА MICROSOFT 365

III
     Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ) односно 

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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7.020,00 КМ (са ПДВ).Средства  су обезбијеђена  из буџета за 
2022. годину са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине 
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци“ 
економски код 412700 , потрошачка јединица 0005240.

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 15 
(петнаест) 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: 02-404-63/22 
Бијељина, 
Датум: 23.03.2022. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), 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  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: ДД-05/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА под 
шифром: ДД-05/22 

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

ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' 

У ПАТКОВАЧИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.136,76 КМ (без ПДВ-а) 
односно 2.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2022. године са буџетске ставке „Набавка 

грађевинских објеката-инвестиције у образовање“ 
економски код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за реализацију уговора 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: 02-404-64/22      
Бијељина,                                                                                       
 Датум: 23.03.2022. 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 8. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (''Службени гласник града Бијељина'', број: 
13/17 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: СГ-04/22

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци  услуга  под 
шифром: СГ-04/22

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

ИНФОРМИСАНОСТ  ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ  О 
АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА  КОЈЕ 

ДОНОСИ  СКУПШТИНА  ГРАДА БИЈЕЉИНА  ЗА 2022.
ГОДИНУ  ПУТЕМ  WEB ПОРТАЛА 

III
              Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке је 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 
КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 
2022. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге-сједнице 
“ (економски код  412 700; потрошачка јединица 0005110).

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка  додјеле уговора 
о услугама из Анекса  II дио Б Закона о јавним набавкама .

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2022.године.

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

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

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

Број: 02-404-48/22      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 07.03.2022. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-48/21
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције,  објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 03.02.2022. године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 
05/22 од 04.02.2022. године, а која се односи на набавку радова: 
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У 
БИЈЕЉИНИ –ФАЗА 1, понуду је  доставио следећи понуђач:

1. ДОО ’’Бијељина пут“ Бијељина (представник групе 
понуђача), ДД  „ Galax-niskogradnja“ Брчко (члан групе)  и 

ДОО  „ Galax“ Доњи Жабар (члан групе)  

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

ДОО ’’Бијељина пут“ Бијељина , 
са понуђеном цијеном у износу од : 

640.985,84 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-213/21 од 
28.02.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Представник групе понуђача ДОО ’’Бијељина 
пут“ Бијељина, као и чланови групе понуђача ДД  „Galax-
niskogradnja“ Брчко и   ДОО  „Galax“ Доњи Жабар дужни су 
у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставити 
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђују 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о 
јавним набавкама БиХ. Уколико понуђачи у горе наведеном 
року не доставе 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-213/21 
Бијељина, 
Датум: 07.03.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-52 (2 Лотa)/21- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 28.01.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 05/22 
од 04.02.2022. године, а која се односи на набавку радова: 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

 ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи за 2022. и 2023. 
годину
 ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју  Града Бијељина за 2022. и 2023. годину
 За ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи за 2022. и 2023. 
годину, понуду је  доставио следећи понуђач:
 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је 
да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина за 
Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  оцијењено 
да је најповољнији понуђач:

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у износу од :
136.710,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-231/21 од 
02.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-231/21-ЛОТ 1  
Бијељина,  
Датум: 07.03.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-52 (2 Лотa)/21- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
28.01.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 05/22 од 
04.02.2022. године, а која се односи на набавку радова: 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. 

ГОДИНУ

 ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи за 2022. и 2023. годину
 ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју  Града Бијељина за 2022. и 2023. годину
 За ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима 
на подручју  Града Бијељина за 2022. и 2023. Годину, понуду 
је  доставио следећи понуђач:
 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у износу од :
256.400,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-231/21 од 
02.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-231/21-ЛОТ 2 
Бијељина,  
Датум: 07.03.2022. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број.13/17, 2/18),  Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-47/21

   
    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
     

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2022. године и 
у Сл.гласнику БиХ бр.03/22 од 21.01.2022. године а која се односи 
на набавку услуга:  ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ЗА 
2022. И 2023. ГОДИНУ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ДОО „ГЕОНОВА“ Бања Лука
 - ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина- Представник групе 
понуђача  (ДОО „ГИС софт“ Брчко члан групе понуђача) 

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

 1. ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина ..............................
........................................................... 33.500,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ГЕОНОВА“ Бања Лука..............................
............................................................................. 33.600,00 КМ 
без ПДВ-а и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина,
са понуђеном цијеном у износу од

33.500,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
220/21 од 01.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач као и његов члан групе дужни 
су да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
доставе 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  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-220/21 
Бијељина, 
Датум: 10.03.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-51 (2 Лотa)/21- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
18.01.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.03/22 од 21.01.2022. 
године, а која се односи на набавку радова: 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. 
ГОДИНУ

 ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина за 2022. и 2023. годину
ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) 
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима  на 
подручју Града Бијељина за 2022. и 2023. годину
 За ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина за 2022. и 2023. годину, понуду је  доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина (носилац 
групе) и ДОО „Радиша“ Бијељина  (члан групе)

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, 
Бијељина (носилац групе) и ДОО „Радиша“ Бијељина  (члан 
групе) за  Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО ’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина 
са понуђеном    цијеном у износу од :

204.600,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-232/21 од 
15.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не 
може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-232/21-ЛОТ 1 
Бијељина,  
Датум: 17.03.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број: 97/16  и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17, 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-51 (2 Лотa)/21- Лот 2
 

 I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
18.01.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.03/22 од 21.01.2022. 
године, а која се односи на набавку радова: 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. И 2023. 
ГОДИНУ

 ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина за 2022. и 2023. годину
 ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање 
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима  на подручју Града Бијељина за 2022. и 2023. 
годину
 За ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и 
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева 
и улица у насељима  на подручју Града Бијељина за 2022. и 
2023. годину, понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО  „Радиша“ Бијељина  (носилац групе) и ДОО 
’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина (члан групе)
 2. ДОО ’’XD“, Горња Трнова ( носилац групе) и  ДОО 
„Бијељина пут“ Бијељина (члан групе)

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све 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 ’’XD“, Горња Трнова ............................................
.................................................................. 68.220,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО  „Радиша“ Бијељина  ..........................................
.................................................................. 68.350,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

ДОО ’’XD“, Горња Трнова, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

68.220,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-232/21 од 
15.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Представник групе понуђача ДОО ’’XD“, Горња 
Трнова (носилац групе), као и његов члан групе понуђача 
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужни су у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке доставити оригинал 
или овјерене копије докумената којима потврђују 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о 
јавним набавкама БиХ. Уколико понуђач у горе наведеном 
року не достави тражену документацију уговорни орган ће 
даље поступати у складу са ЗЈН.

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

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

Број: 02-404-232/21-ЛОТ 2  
Бијељина,  
Датум: 17.03.2022. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-17/21

I
 У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 26.01.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
04/22 од 28.01.2022. године, а која се односи на набавку радова: 

   
      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА У АМАЈЛИЈАМА-II ФАЗА, понуду су  доставили 

следећи понуђачи:

 1. ДОО “Браћа Карић“, Зеница
 2. ДОО „Призма“, Бијељина 
 3. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све 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 „Призма“, Бијељина  ..........................................
.................................................................. 46.000,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик ........................................
.................................................................. 46.944,00 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО “Браћа Карић“, Зеница ......................................
.................................................................  54.944,06 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

ДОО „Призма“, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

46.000,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-225/21 од 
14.03.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-225/21  
Бијељина,  
Датум: 17.03.2022. год.   

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. 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 2. Одлуке о кориштењу 
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 21/08), а у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12 и 52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 6.600,00 КМ  за исплату помоћи Синдикалној 
организацији АД "Водовод и канализација" Бијељина.

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске позиције  372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
позицију "Текуће помоћи-ванредне помоћи" економски код 
416 100 ПЈТ Кабинет Градоначелника.
 Наведена средства биће уплаћена на жиро рачун 
Синдикалне организације АД "Водовод и канализација" 
Бијељина.

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

Број: 02-014-1-523/22                                                     
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 9.3.2022. год.

 На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 90. 
став 3. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“ број: 9/17), и члана 6. Правилника о расподјели 
средстава за спорт и физичку културу Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/22), а на основу 
Закључка Савјета за спорт Скупштине Града Бијељина 
број: 01-013-1-131/22 од 03.03.2022. године, Градоначелник  
доноси:

ОДЛУКУ
о расподјели средстава за спорт и физичку културу за 

2022. годину

I
 Градоначелник Града Бијељина у складу са чланом 
6. став 3. Правилника о расподјели средстава за спорт и 
физичку културу Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 4/22) доноси одлуку којом се утврђује 
План расподјеле средстава намијењених за спорт и физичку 
културу у 2022. години.

II
 План расподјеле средстава из тачке I у прилогу је 
ове Одлуке и чини њен саставни дио.

III
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-461/22                                                               
Бијељина,                                                                   
Датум, 03.03.2022. год.                              
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 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 71. став 1. тачка 8. Статута Грaда 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и 
чланова 4. и 5. Упутства о провођењу поступка редовне анализе 
организације и систематизације радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 3/21), Градоначелник Града Бијељина дана 15. марта 2022. 
године доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Радног тијела за провођење поступка 

анализе организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина

I
 У Радно тијело за провођење поступка анализе 
организације и систематизације радних мјеста у Градској управи 
Града Бијељина именују се:

1. Миодраг Бешлић, савјетник Градоначелника Града Бијељина,
2. Радослав Остојић, савјетник Градоначелника Града Бијељина,
3. Душан Трифковић, службеник Одјељења за привреду,
4. Сретен Вучковић, службеник Одјељења за пољопривреду,
5. Борјан Максимовић, службеник Одјељења за просторно 
уређење,
6. Богдан Тадић, службеник Одјељења за стамбено – комуналне 
послове и заштиту животне средине,
7. Гордана Петровић, службеник Одјељења за финансије,
8. Љубиша Станишић, службеник Одјељења за друштвене 
дјелатности,
9. Предраг Петричевић, службеник Одјељења за инспекцијске 
послове,
10. Младен Марић, службеник Одјељења за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту,
11. Драгана Дувњак, службеник Одјељења за општу управу,
12. Миленко Видаковић, службеник Одјељења комуналне 
полиције,
13. Дејан Благојевић, руководилац Стручне службе  Скупштине 
Града Бијељина,
14. Миле Спасојевић, шеф Одсјека Територијалне ватрогасне 
јединице,
15. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких послова,
16. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке, инвестиције 
и надзор,
17. Зоран Раниловић, шеф Одсјека за информационе технологије,
18. Далибор Лазић, службеник Одсјека за послове мјесних 
заједница,
19. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски 
развој и европске интеграције,
20. Нада Ђурић, руководилац Јединице за интерну ревизију и
21. Јелена Алексић, шеф Одсјека за управљање људским 
ресурсима.

II
 Радно тијело има задатак да спроводи поступак 
редовне анализе организације и систематизације радних мјеста 
у Градској управи Града Бијељина у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина и Упутством о спровођењу поступка 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина.

III
 Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању Радног тијела за провођење поступка анализе 
организације и систематизације радних мјеста у Градској управи 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 5/21).

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

Број: 02-014-1-605/2022
Датум: 15.03.2022. год. 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 9/17), и Одлуке о критеријумима и поступку 
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса 
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 
22/14),  д о н о с и: 

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

СТАТУСА УДРУЖЕЊА
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

I
 У Рјешењу о именовању комисије за утврђивање 
статуса удружења од Општег интереса за Град Бијељина број 02-
435-5/22 од 02.03.2022. године мијења се у Члану I, Тачка 3 тако 
што умјесто Валентина Ристић, службеник Града Бијељина треба 
да пише Валентина Спасојевић, службеник Града Бијељина.

II
 У осталом дијелу Рјешење остаје непромијењено.

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

Број: 02-435-6/22                                    
Бијељина,
Датум: 17.03.2022. 

 На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',  број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута града 
Бијељина (''Службени гласник града Бијељина'', број: 09/17) 
Градоначелник Града Бијељина дана 15.03.2022. године донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У РАЗВОЈНОЈ 

АГЕНЦИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Развојној 
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агеницји града Бијељина број 195/22 од 18.02.2022. године.
 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за привреду број 02/1-3-1-77/22 од 24.02.2022. 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: 02-014-1-611/22
Датум: 15.03.2022. год.

 На основу члана 41. став 2. алинеја в) Закона о 
развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 50/13, 56/13 и 84/19), члана 16. став 1. 
тачка 4. Одлуке о оснивању Развојне агенције Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 19/21), члана 31. став 
2. тачка 4. члана 38. и члана 39. Статута Развојне агенције Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 25/21 и 
27/21), директор Развојне агенције Града Бијељина 18. фебруара 
2022. године,  д о н и о   ј е:

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

1/ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овим Правилником уређује се унутрашња 
организација и систематизација радних мјеста у Развојној 
агенцији Града Бијељина (у даљем тексту: Агенција), радна 
мјеста са описима послова, одговорност запослених, сложеност, 
пословна комуникација, статус, услови за обављање послова, 
број извршилаца, правила распоређивања, груписање послова и 
задатака по врсти, плате, накнаде и остала примања запослених  
и друга питања од значаја за унутрашњу организацију и 
систематизацију радних мјеста у Агенцији.

Члан 2.
 Граматички изрази употребљени у овом 
Правилнику за означавање мушког или женског пола 
подразумијевају оба рода.

Члан 3.
 У случају када остваривање појединих права 
утврђених овим Правилником зависи од дужине радног стажа 
код Послодавца, под појмом ,,Послодавац,, подразумијеваће се 
Агенција.  

Члан 4.
 Унутрашња организација послова, потребна радна 
мјеста и број извршилаца утврђују се на начин који омогућава 
ефикасно остваривање задатака, рационалну организацију рада, 
успијешно руковођење и остваривање одговорности. Груписање 
послова и задатака по врсти степену сложености, обиму и 
другим условима за његово успијешно обављање предвиђених 
Одлуком о оснивању Агенције и Статутом Агенције.
 Утврђивање организације рада и систематизација 
послова и радних задатака има за циљ да се обезбиједи 

организациона ефикасност и квалитет рада, повећање 
продуктивности рада и побољшање организације и радног 
процеса у коме ће се остварити пуна запосленост свих 
запослених у обављању дјелатности.

Члан 5.
 (1) Запослени обављају послове који су им описом 
послова радног мјеста додијељени у дјелокруг рада и дужни су да 
их извршавају у складу са одговорностима утврђеним законом, 
овим Правилником и другим интерним актима Агенције, као и 
закљученим уговорима између запослених и Агенције.
 (2) Запослени су дужни да учествују у раду радних 
тијела, комисија, стручних тимова, као и радној групи за 
успостављање развоја и спровођење система финансијског 
управљања и контроле које образују Директор агенције и 
Управни одбор агенције.
 (3) Обављање послова из става 2. овог члана сматра се 
пословима из дјелокруга рада запосленог.

Члан 6.
 (1) Послови у Агенцији, према сложености, могу бити 
веома сложени, сложени, мање сложени и једноставни.
 (2) Процјена сложености послова радног мјеста, у 
складу са ставом 1. овог члана, врши се у односу на значај 
послова за постизање циљева рада Агенције, сложеност и 
међусобну повезаност радних задатака, примјену прописа, 
примјену метода рада, поступака и стручних техника.
 (3) Сложеност послова за поједина радна мјеста 
утврђује се у односу на кључне послове који се обављају на том 
радном мјесту. 
 (4) На основу сложености послова и других критеријума, 
утврђују се посебни услови за обављање послова радног мјеста 
у погледу степена и врсте стручне спреме, потребног радног 
искуства, посједовања посебних и специјалистичких знања или 
вјештина.
 
2/ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ

Члан 7.
 Радно мјесто садржи назив који се одређује према 
називу кључних послова који се обављају у оквиру тог радног 
мјеста, опис послова, сложеност послова, степен самосталности 
у раду запосленог, одговорност, пословну комуникацију, те 
врсту послова, статус запосленог, услове за обављање послова/
запошљавање и број извршилаца.

Члан 8.
 У Агенцији се систематизују следећа радна мјестa:

Назив радног мјеста                                                      Број извршилаца
а/ Директор                                                                                           - 1 -
б/ Самостални стручни сарадник за финансијске и 
административне послове      - 1-                                                                                                               
в/ Самостални стручни сарадник за развој предузетн
иштва                                     - 1 -                               
г/ Самостални стручни сарадник за промоцију предузетништва 
и сарадњу са инвеститорима                                                                            -1 -                                                                                                   
                                                                    
1. Д И Р Е К Т О Р

Опис послова:
  - представља и заступа Агенцију,
  - одговара за законитост рада Агенције,
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  -   организује и руководи радом Агенције,
 -   доноси Правилник о организацији и систематизацији 
радних мјеста,
  -   предлаже акте које доноси Управни одбор,
  -   извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере 
за њихово спровођење,
 -   припрема Програм рада са финансијским планом и 
годишњи извјештај о пословању, 
 - обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
Одговорност:
 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака,
 - одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада,
 - одговоран је за законитост рада Агенције,
 - за свој рад одговоран је Оснивачу.
Пословна комуникација:
  -  контакти унутар и изван Агенције у којима је 
потребно да се дјелотворно преносе информације које служе 
остваривању циљева рада Агенције.
Услови:
  -  висока стручна спрема, завршен факултет економског 
или правног смјера 
    образовања,
 - три године радног искуства у траженом степену 
образовања,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 -  потребно стручно знање из дјелатности којом се бави 
Агенција,
  -  програм рада.

2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 
ФИНАНСИЈСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 Опис послова:                                                                                     
 - врши пријем, контролу, груписање и књижење свих 
пословних промјена и контролу  исправности документације за 
књижење, 
 - прикупља, уређује и припрема податке за израду 
финансијских анализа, извјештаја и пројеката,  
 - припрема прописану документацију за подношење 
пореских евиденција и пријава и статистичке извјештаје 
надлежним службама,
 - припрема податке, извјештаје и информације о 
финансијском пословању,
           врши потребне статистичке анализе и израде финансијских 
извјештаја, 
           неопходних за функционисање Агенције,
 - води помоћне књиге и евиденције и усаглашава 
помоћне књиге са главном књигом,
 - води књигу основних средстава и инвентара,
 - евидентира и књижи набавке опреме,
 - врши обрачун и исплату плата, накнада и других 
личних примања, припадајућих пореза и доприноса,
 - осигурава благовремено плаћање рачуна и обавеза,
 - врши усаглашавања аналитичких евиденција, 
помоћене књиге са главном књигом трезора,
 - припрема документацију за усаглашавање обавеза са 
добављачима,
 - припрема и врши обрачун накнада по путним 
налозима за службена путовања,
 - води благајну,

 - прати и извјештава финансијско управљање и 
контролу,
 - врши припремне радње за годишњи попис имовине и 
обавеза,
 - врши електронску пријаву и одјаву радника у 
јединствени систем, 
 - врши електронску пријаву мјесечног пореза по 
одбитку-МОП,
 - припрема приједлог буџета Агенције,
 - учествује у изради плана јавни набавки,
 - пружа савјетодавну помоћ предузетницима и 
правним лицима у области финансијског пословања,
 - пружа помоћ при изналажењу извора финансирања,
 - пружа помоћ при анализирању пословне идеје, 
пословног плана и маркетинг плана,
 - врши израду бизнис планова за потребе предузетника 
и правних лица,
 - учествује у изради програма рада и извјештаја о раду,
 - учествује у припреми и реализацији програма 
едукације,
 - учествује у изради пројеката из свих области који 
ће омогућити средства за развој малих и средњих предузећа 
и предузетништва,
 - идентификује, прикупља, припрема и израђује 
пројекте из свих области који ће омогућити средства за 
развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
 - пружа услуге из различитих сегмената савјетовања 
у свакој фази развоја предузетништва, од предузетничке 
идеје до њене реализације,
 - прати законске прописе и води евиденцију измјена 
прописа из дјелокруга рада,
 - када се врши контрола пословања од стране 
надлежних органа, у оквиру своје надлежнoсти обезбјеђује 
да се контрола обави у складу са законским прописима,
 - врши друге послове по налогу директора Агенције.
Сложеност:
 - Сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и стручне технике у оквиру 
дјелокруга рада.
Одговорност:
 - одговоран је за ток документације и информација 
према директору Агенције и институцијама,
 - одговоран је за благовремено и квалитетно 
извршење послова и радних задатака,
 - одговоран је за правилну контролу и примјену 
закона и других прописа који        регулишу ову област, као и 
за тачност пружених података, 
 - одговоран је за правилну примјену метода рада, 
поступака и стручних техника,
 - одговоран је за исправност и одржавање средстава рада,
 - за свој рад одговоран је директору Агенције.

Пословна комуникација:
 - Контакти унутар и изван Агенције у којима је 
потребно да се дјелотворно преносе информације које 
служе остваривању циљева рада Агенције.
Врста послова:
 - стручно-оперативни, информативно-аналитички
Статус:
 - самостални стручни сарадник
 Услови:
 - висока  стручна спрема – завршен факултет 
економског смјера образовања (240 ECTS бодова), 



Број 6 - Страна 21Службени гласник Града Бијељина24. март 2022.

 - једна година радног искуства у траженом степену 
образовања,
 - познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
 - 1 извршилац

2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЗВОЈ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Опис послова:
 - учествује у припреми стратегије развоја мсп и 
предузетништва,
 - извјештава о реализацији програма подстицаја развоја 
мсп и предузетништва у складу са стратешким документима 
Града Бијељина из области привреде,
 - пружа стручне услуге за подстицање оснивања, 
пословања и развоја малих и средњих предузећа,
 - информише о правно-административним 
процедурама за покретање пословања,
 - пружа помоћ при анализирању пословне идеје, 
пословног плана и маркетинг плана,
 - успоставља непосредну сарадњу са представицима 
привреде, инвеститорима, асоцијацијама привредника 
и предузетника у циљу пружања помоћи за ефикасније 
остваривање њихових права и потреба, у складу са прописима,
 - припрема и реализује програме едукације; 
инструкторе, консултанате и менторе за потребе развоја 
предузетништва и ангажовање код привредних субјеката,
 - пружа услуге из различитих сегмената савјетовања у 
свакој фази развоја предузетништва, од предузетничке идеје до 
њене реализације,
 - сарађује са другим носиоцима програма развоја 
мсп-а, локалним 
агенцијама и владиним институцијама,
 - води базу корисника подстицаја и обезбјеђује 
да се резултати мониторинга и индикатори реализације 
подстицајних средстава прате у функцији остварења стратешких 
циљева, успјешнијег управљања средствима подстицаја и 
рационализације буџетске  потрошње, 
 - учествује у израду припреме приједлог буџета 
Агенције,
 - обезбјеђује да сва документа и одлуке буду објављени 
на интернет страници на одговарајући начин и према важећим 
прописима, 
 - уноси податке о реализованим подстицајима и 
расписаним јавним позивима у Регистар подстицаја Републике 
Српске,
 - учествује у изради пројеката из свих области који 
ће омогућити средства за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва,
 - врши припрему и израду програма рада и извјештаја 
о раду,
 - врши доставу усвојених годишњих програма и 
извјештаја надлежном републичком органу, у складу са законом,
 - врши израду јавни позива за додјелу подстицаја,
 - врши израду плана јавни набавки, припрему налога за 
покретање јавних набавки и доставља извјештаје о реализацији 
Агенцији за јавне набавке БиХ,
 - врши израду уговора и одлука о додјели подстицаја,
 - учествује у изради промотивних и информативних 
материјала,
 - стара се о набавци и потрошњи канцеларијског и 
другог материјала,

 - води евиденцију о присуству запослених на послу,
 - прати законске прописе и води евиденцију измјена 
прописа из дјелокруга рада,
 - када се врши контрола пословања од стране 
надлежних органа, у оквиру своје надлежнoсти обезбјеђује да се 
контрола обави у складу са законским прописима,
 - врши друге послове по налогу директора Агенције.
Сложеност:
 - Сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и стручне технике у оквиру 
дјелокруга рада.
Одговорност:
 - одговоран је за ток документације и информација 
према директору Агенције и институцијама,
 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака,
 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона 
и других прописа који        регулишу ову област, као и за тачност 
пружених података, 
 - одговоран је за правилну примјену метода рада, 
поступака и стручних техника,
 - одговоран је за исправност и одржавање средстава 
рада,
 - за свој рад одговоран је директору Агенције.
Пословна комуникација:
 - Контакти унутар и изван Агенције у којима је 
потребно да се дјелотворно преносе информације које служе 
остваривању циљева рада Агенције.
Врста послова:
 - стручно-оперативни, информативно-аналитички
Статус:
 - самостални стручни сарадник
 Услови:
 - висока  стручна спрема – завршен факултет 
економског смјера образовања (240 ECTS бодова),
 - једна година радног искуства у траженом степену 
образовања,
 - познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
 - 1 извршилац

3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРОМОЦИЈУ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САРАДЊУ СА ИНВЕСТИТОРИМА

Опис послова:
 - успоставља непосредну сарадњу са представицима 
привреде, инвеститорима, асоцијацијама привредника 
и предузетника у циљу пружања помоћи за ефикасније 
остваривање њихових права и потреба, у складу са прописима,
 - активно учествује у тражењу, информисању и 
олакшавању процеса инвестирања заинтересованим улагачима 
на подручју Града Бијељина,
 - пружа све релевантне информације за извозно 
орјентисана предузећа,
 - пружа подршку у повезивању инвеститора са 
домаћим привредницима у циљу остваривања заједничког 
пројекта,
 - обезбјеђује квалитетну сарадњу са привредницима и 
подстиче њихове иницијативе за развој и пословање привредних 
субјеката, 
 - сарађује са другим носиоцима програма развоја 
мсп-а, локалним агенцијама и владиним институцијама,
 - врши промоцију предузетништва кроз израду 
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промотивног материјала и учешће на сајмовима и изложбама,
 - учествује у припреми и развоју предузетничке 
инфраструктуре и промоцији могућности и значају 
предузетништва,
 - идентификује, прикупља, припрема пројекте из свих 
области који ће омогућити средства за развој малих и средњих 
предузећа и предузетништва,
 - промовише Град Бијељина као повољно пословно 
окружење у контакту са привредницима и потенцијалним 
инвеститорима,
 - пружа подршку женама, омладинском, 
руралном предузетништву и другим видовима социјалног 
предузетништва,
 - учествује у изради пројеката из свих области који 
ће омогућити средства за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва,
 - пружа услуге из различитих сегмената савјетовања у 
свакој фази развоја предузетништва, од предузетничке идеје до 
њене реализације,
 - учествује у припреми и реализацији програма 
едукације,
 - учествује у изради програма рада и извјештаја о раду,
 - учествује у израду припреме приједлог буџета 
Агенције,
 - информише о правно-административним 
процедурама за покретање пословања
 - пружа помоћ при изналажењу изворе финансирања,
 - константно врши праћење извора финансирања и 
информисање,
 - организује маркентиншке, информативне и сајамске 
активности,
 - учествује у изради промотивних и информативних 
материјала,
 - успоставља комуникацију између агенције и средстава 
информисања, 
 - врши праћење реализације оквирних споразума, 
уговора и фактура,
 - води књигу улазних фактура,
 - прати законске прописе и води евиденцију измјена 
прописа из дјелокруга рада,
 - када се врши контрола пословања од стране 
надлежних органа, у оквиру своје надлежнoсти обезбјеђује да се 
контрола обави у складу са законским прописима,
 -  доставља квартални извјештај о свом раду директору 
Агенције, 
 - врши друге послове по налогу директора Агенције.
Сложеност:
 - Сложени послови у којима се примјењују прописи, 
утврђени  методи рада, поступци и стручне технике у оквиру 
дјелокруга рада.
Одговорност:
 - одговоран је за ток документације и информација 
према директору Агенције и институцијама,
 - одговоран је за благовремено и квалитетно извршење 
послова и радних задатака,
 - одговоран је за правилну контролу и примјену закона 
и других прописа који        регулишу ову област, као и за тачност 
пружених података, 
 - одговоран је за правилну примјену метода рада, 
поступака и стручних техника,
 - одговоран је за исправност и одржавање средстава 
рада,
- за свој рад одговоран је директору Агенције.

Пословна комуникација:
 - Контакти унутар и изван Агенције у којима је 
потребно да се дјелотворно преносе информације које служе 
остваривању циљева рада Агенције.
Врста послова:
 - стручно-оперативни, информативно-аналитички
Статус:
 - самостални стручни сарадник
 Услови:
 - висока  стручна спрема – завршен факултет 
економског смјера образовања (240 ECTS бодова),
 - једна година радног искуства у траженом степену 
образовања,
 - познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
 - 1 извршилац

3/ ПЛАТЕ  

Плата
Члан 9.

 (1) Основна плата запосленог за пуно радно вријеме 
утврђује се тако што се цијена рада, као израз вриједности за 
најједноставнији рад, помножи одговарајућим коефицијентом 
који је утврђен овим Правилником.
 (2) Саставни дио основне плате је увећање по основу 
укупног радног стажа запосленог које износи 0,3 % за сваку 
навршену годину радног стажа за стаж до 25  година и 0,5 % за 
сваку навршену годину радног стажа за стаж преко 25  година.

Члан 10.
 Цијену рада, као израз вриједности за најједноставнији 
рад и основ за обрачун плате, утврђује Управни одбор Агенције 
посебном Одлуком, с тим да се она мора  усклађивати и кретати 
у оквиру планираних средстава у буџету Агенције и износи 
135,00 КМ.

Члан 11.
 (1) Плата запослених састоји се од основне плате и 
увећања плате прописаних Колективник уговором.
 (2) Плата из става 1. овог члана представља бруто 
плату.
 (3) У свим елементима који чине плату из става 1. овог 
члана садржани су порези на доходак и доприноси.
 (4) Плата из става 1. овог члана умањена за порез на 
доходак и доприносе је нето плата радника.

Члан 12.
 (1) Коефицијент за обрачун основне плате запосленог 
утврђује се у распонима и разврстава у платне групе у 
зависности од потребног стручног звања, сложености послова, 
самосталности у раду и степену одговорности. 
 (2) Послови се разврставају у платне групе, са следећим 
коефицијентима за обрачун плате:
 1) шеста платна група – послови на извршилачким 
радним мјестима на којима се захтијева стручност која се 
стиче високим образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са оствареним 240 ECTS бодова или 
еквивалент и то: 
 - Самостални стручни сарадник за финансијске и 
административне послов....................................................................15,50
- Самостални стручни сарадник за развој предузетништва 
......................................................................................................15,50
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- Самостални стручни сарадник за промоцију предузетништва 
и сарадњу са   инвеститорима .......................................................  15,50
 2) седма платна група – послови на руководећим 
радним мјестима на којима се захтијева стручност која се 
стиче високим образовањем у трајању од четири године или 
високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент и то:
 - Директор Агенције .........................................................26,75

Члан 13.
 Вредновање послова и радних задатака радних мјеста 
у Развојној агенцији Града Бијељина је извршено на основу 
Посебног колективног уговора за запослену у области локалне 
самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21, 69/21 и 8/22), према 
сложености и одговорности послова на одређеном радном 
мјесту.

Члан 14.
 Плата приправника утврђује се и исплаћује у износу од 
80% од плате предвиђене за стручну спрему у којој приправник 
обавља приправнички стаж.

Увећања основне плате 

Члан 15.
 Основна плата запослених увећава се:
 а)  по основу рада ноћу 35 %
 б) за рад на дане државног празника и друге дане у које 
се по закону не ради 50 %
 в) по основу рада на радном мјесту са повећаним 
ризиком 15%
  Различити основи увећања плате из овог члана 
међусобно се не искључују.

Члан 16.
 (1) Обрачун плата запосленим врши се за сваки 
календарски мјесец дана рада.
 (2) Припрема за обрачун плате врши се најкасније до 
5-тог у мјесецу за исплату плате за претходни мјесец.
 (3) Исплата плата обрачунатих у складу са овим 
Правилником врши се најкасније до 10-ог у наредном мјесецу за 
претходни мјесец.
 (4) Припреме и обрачун плате запослених обухватају: 
прикупљање података о броју часова проведених на раду, о 
одсуству са посла по било ком основу, о прековременом, ноћном 
и раду у дане државних празника; прикупљање података о 
резултатима рада запослених и других података неопходних за 
обрачун плате.
 (5) Подаци из претходног става овог члана прикупљају 
се на посебном обрасцу.

Члан 17.
 Остала права из радног односа запослени остварују у 
складу са Законом и Правилником о раду.

4/  ПОСТУПАК ЗА ИЗМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА  

Члан 18.
 Правилник се може мијењати измјенама, допунама 
или доношењем новог Правилника, на начин и по поступку по 
коме је акт донесен.

5/ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
 Ступањем на снагу Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Развојне 
агенције Града Бијељина престаје да важи Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Агенцији за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 24/19) и Правилник о 
измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Агенцији за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 56/20).

Члан 20.
 По добијању сагласности од Градоначелника Града 
Бијељина, овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а објавиће 
се и на огласној табли Развојне агенције Града Бијељина.  
                                                                                           
                                                                                                            
 Број :  195/22    
Датум: 18. фебруар  2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-35/22 од 03.03.2022. године, извршило је 
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу број 
161 упис промјене лица овлашћеног за заступање  Заједнице 
етажних власника „ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 50“ Бијељина, 
улица Димитрија Туцовића број 50, Бијељина, са сљедећим 
подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 50“ Бијељина, улица Димитрија 
Туцовића број 50, Бијељина,  Регистарски лист број: 161
 Оснивачи: 15 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Савка Секулић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице је Бориша Иванић.

Број:  02/3-372-35/22                                                                
Дана:  03.03.2022. год.                                                  

   
      

ДИРЕКТОР
Марко ВЛАЧИЋ, с.р

   
 

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-36/22 од 04.03.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 323 упис пререгистрације Заједнице етажних власника  
„СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА 15“ улица Сергеја Јесењина број 15,  
Бијељина,  са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА 15“ улица Сергеја Јесењина број 15,  
Бијељина, Регистарски лист број: 323.
 Оснивачи: 23 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Даниел Граоња, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-36/22                                                              
 Дана: 04.03.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-38/22 од 09.03.2022. године, извршило је 
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 
324 упис пререгистрације Заједнице етажних власника  „ИВЕ 
АНДРИЋА БР. 46 Б“ улица Иве Андрића број 46 б,  Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
           Назив и сједиште: Заједница етажних власника „ИВЕ 
АНДРИЋА БР. 46 Б“ улица Иве Андрића број 46 б,  Бијељина, 
Регистарски лист број: 324.
Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  Заједница у 
правном промету иступа самостално  у оквиру своје дјелатности 
а за обавезе одговара цјелокупном својом имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.
Заступник: Кујача Жељко, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.

Број:  02/3-372-38/22                                                                 
Дана: 09.03.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-47/22 од 16.03.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број 48 упис промјене лица овлашћеног за заступање  Заједнице 
етажних власника „РАЧАНСКА 90 ЛАМЕЛА А И Б“ Бијељина, 
улица Рачанска број 90, Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„РАЧАНСКА 90 ЛАМЕЛА А И Б“ Бијељина, улица Рачанска 
број 90, Бијељина,  Регистарски лист број: 48
 Оснивачи: 37 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Стефан Јамина, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице је Мирослав Николић.

Број:  02/3-372-47/22                                                            
Дана:  16.03.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-54/22 од 18.03.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број 41 упис промјене лица овлашћеног за заступање  Заједнице 
етажних власника „ВЕЗНА II“ Бијељина, улица Гаврила 
Принципа број 16, Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ВЕЗНА II“ Бијељина, улица Гаврила Принципа број 16, 
Бијељина,  Регистарски лист број: 41.
 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Владимир Новаковић, предсједник 
управног одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Карло Часар.

Број:  02/3-372-54/22                                                               
 Дана:  18.03.2022 год.

   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.

 
   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.

   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.

   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-49/22 од 18.03.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 325 упис регистрације Заједнице етажних власника „ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 31“ улица Лазе Лазаревића број 31, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника „ЛАЗЕ 
ЛАЗАРЕВИЋА 31“ улица Лазе Лазаревића број 31, Регистарски 
лист број: 325.
 Оснивачи: 25 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Илић Младен, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-49/22                                                             
Дана: 18.03.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
Рјешења број 02/3-372-43/22 од 21.03.2022. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 326 упис регистрације Заједнице етажних власника 
„МИЛЕШЕВСКА 1А“ улица Милешевска број 1а, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МИЛЕШЕВСКА 1А“ улица Милешевска број 1а, Регистарски 
лист број: 326.
 Оснивачи: 10 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  
Заједница у правном промету иступа самостално  у оквиру 
своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Драгана Попић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-43/22 
Дана: 21.03.2022. 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 9 ванредној сједници одржаној дана 09.03.2022. године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени 

Рјешења број: С-59/21 од 26.08.2021. године

1.
У тачки 2. рјешења број: С-59/21 од 26.08.2021. године. врши се 
измјена, тако што се бришу ријечи „а најдуже 60 дана.“

2.
Ова измјена производи правно дејство од истог дана од кога 
правно дејство производи и рјешење које се мијења.

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

Број: С-61/22
Датум: 09.03.2022. 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.  Статута ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на 9. 
ванредној сједници одржаној дана 09.03.2022. године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.
 За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина 
именују се:
 1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор разредне 
наставе из Бијељине
 2. МИЛЕ ЉУБИНКОВИЋ, дипл.инж.друмског саобр. 
из Бијељине
 3. МИЛИЦА ПЕРКОВИЋ-БЛАГОЈЕВИЋ, професор 
разредне наставе из Бијељине
 4. ТАМАРА БЕШЛИЋ, дипл.економиста из Бијељине
 5. ИВАНА ЂУКИЋ, дипл.правник из Бијељине 

2.
 Именовање из тачке 1. врши се на период од 26.03.2022. 
године до окончања процедуре јавног конкурса и коначног 
именовања чланова Надзорног одбора.

3.
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 

Број: С-63/22
Датум:09.03.2022. године

   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.

   
   

Службено лице органа 
п. о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст. инж. електр. и рачунара с.р.

   
   

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА

 Љубиша Петровић, 
Градоначелник, с.р.

   
   

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА

 Љубиша Петровић, 
Градоначелник, с.р.
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 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.  Статута ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на 9. 
ванредној сједници одржаној дана 09.03.2022. године  доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1.
 За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина 
именују се:
 1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор разредне 
наставе из Бијељине
 2. МИЛЕ ЉУБИНКОВИЋ, дипл.инж.друмског саобр. 
из Бијељине
 3. МИЛИЦА ПЕРКОВИЋ-БЛАГОЈЕВИЋ, професор 
разредне наставе из Бијељине
 4. ТАМАРА БЕШЛИЋ, дипл.економиста из Бијељине
 5. ИВАНА ЂУКИЋ, дипл.правник из Бијељине 

2.
 Именовање из тачке 1. врши се на период од 26.03.2022. 
године до окончања процедуре јавног конкурса и коначног 
именовања чланова Надзорног одбора.

3.
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: С-63/22
Датум:09.03.2022. год.

   
   

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА

 Љубиша Петровић, 
Градоначелник, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-19/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ОЗП-10/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-01 (5 
ЛОТОВА)/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:СКП-06/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-02/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/22

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-02/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-03/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-04/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-03/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЈНИН-01 
(5 ЛОТОВА)/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-02/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-14/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-06/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-07/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-18/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-13/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА. ДД-05/22

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА БРОЈ: 02-404-48/22 ОД 07.03.2022. 
ГОДИНЕ ШИФРА: СГ-04/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-48/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-52 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-52 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-47/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-51 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-51 (2 ЛОТА)/21- ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-17/21

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ИСПЛАТУ ПОМОЋИ 
СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ АД 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 2022. 
ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
- ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ДИМИТРИЈА 
ТУЦОВИЋА 50“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА БРОЈ 50, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СЕРГЕЈА 
ЈЕСЕЊИНА 15“, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИВЕ 
АНДРИЋА БР. 46 Б“ УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА 
БРОЈ 46 Б, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ  ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 
90 ЛАМЕЛА А И Б“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 
РАЧАНСКА БРОЈ 90, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О  УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ВЕЗНА II“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 
БРОЈ 16, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 
31“ УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА БРОЈ 31, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МИЛЕШЕВСКА 1А“ 
УЛИЦА МИЛЕШЕВСКА БРОЈ 1А, БИЈЕЉИНА

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  И 
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА БРОЈ: 
С-59/21 ОД 26.08.2021. ГОДИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ ЗА ВРШИОЦЕ ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 35 примјерака




