
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 28. септембар 2020. године  БРОЈ 48 / 2020

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

Н А Р Е Д Б У 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији града Бијељина

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 28.09.2020.године забрањују се 
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица. 
 Обавезују се грађани да се: 
 - на отвореном простору придржавају заштитне 
мјере физичког растојања од два метра, 
 - на отвореном простору користе заштитне маске 
уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од 
два метра, а у складу са упутством Института за јавно 
здравство Републике Српске за коришћење заштитне маске 
на отвореном простору, 
 - у затвореним просторијама поред заштитне мјере 
физичког растојања од два метра и коришћења заштитне 
маске, придржавају упутстава Института за јавно здравство 
Републике Српске за боравак у затвореном простору, у 
зависности од дјелатности која се обавља. 

 2. До 28.09.2020.године ограничава се радно вријеме 
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 
24:00 часа.

 3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића 
на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на 
угоститељске објекте за смјештај.

 4. До 28.09.2020.године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких 
мјера које је прописао Институт за јавно здравство 
Републике Српске.

 5. Субјекти којима је дозвољено обављање 
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно 
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ ‘’Институт 
за јавно здравство Републике Српске’’ за спрјечавање појаве 
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту. 

 6. Сви субјекти из тачке 5. ове Наредбе могу 
самостално обављати дезинфекцију пословних простора 
у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 7. Градска управа и градске службе дужни су 
организовати свој рад како слиједи: 
 - на улазу у све службене просторије Градске управе 
које пружају услуге грађанима ограничити број особа 
које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи, 
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и 
прављење дужих редова у затвореном простору, 
 - одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторијама Градске управе од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 
 - омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер 
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

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

 9. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 8. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 

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

 11. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи 
Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских и других објеката и служби на територији Града 
Бијељина број: 02-014-1-1720/20 од 03.09.2020.године.  

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

Број: 02-014-1-1830/20
Бијељина,
Датум, 21.09.2020.год.

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

Н А Р Е Д Б У 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији града Бијељина

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 12.10.2020. године забрањују 
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што 
укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична 
организована окупљања. 
 Обавезују се грађани да се: 
 - на отвореном простору придржавају заштитне 
мјере физичког растојања од два метра, 
 - на отвореном простору користе заштитне маске 
уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два 
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске 
на отвореном простору, 
 - у затвореним просторијама поред заштитне мјере 
физичког растојања од два метра и коришћења заштитне 
маске, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

 2. До 12.10.2020. године ограничава се радно вријеме 
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 
24:00 часа.

 3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића 
на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на 
угоститељске објекте за смјештај.

 4. До 12.10.2020. године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких 
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 5. Субјекти којима је дозвољено обављање 
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно 
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт 
за јавно здравство Републике Српске“ за спрјечавање појаве 
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту. 
 6. Сви субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, 
музеји и сл.) дужни су:
 - организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописане физичке 
дистанце и 
 - на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу 
на његову површину.

 7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати  дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 8. Градска управа и градске службе дужни су 
организовати свој рад како слиједи:
 
 - на улазу у све службене просторије Градске управе 
које пружају услуге грађанима ограничити број особа 
које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи, 
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и 
прављење дужих редова у затвореном простору, 
 - одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторијама Градске управе од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и 
 - омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер 
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

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

 10. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 8. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 

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

 12. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи 
Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 
на територији града Бијељина број: 02-014-1-1830/20 од 
21.09.2020. године.   

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

Број: 02-014-1-1866/20 
Бијељина,
Датум, 24. септембар 2020.год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси:

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

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од 
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године, 
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од 
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године, 
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од 
18.08.2020. године и 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године, 
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020.године у тачки 3. послије 
става 59. додаје се став 60. који гласи:
 
 „Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате 
Милану Микићу из Бијељине новчана средства у износу од 
3.000,00 КМ“

 2. У тачки 3. послије става 60. додаје се став 61. који 
гласи:
 „Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту Градске 
управе Града Бијељина да у складу са својим могућностима 
за потребе Дома здравља Бијељина обезбједи једнократне 
заштитне маске.“

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

Број: 02-014-1-1867/20 
Бијељина,
Датум, 24. септембар 2020.год.

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

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке робе и то: 
„Набавка 45 комада безконтактних томпломјера “

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

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 3.884,62 КМ без ПДВ-а 
(трихиљадеосамстотинаосамдесетчетири 62/100) односно 
4.545,00 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу 
сузбијања Корона вируса  – Одсјек заједничких послова“, 
економски код 516 100 -2-  

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

Образложење

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

            Градоначелник Бијељине је дана 07.09.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних  мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-1737/20 од 07.09.2020 
којом је у тачки 3. послије става 56. додаје се став 57. којим се 
налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града 
Бијељина да обезбиједи безконтактне томпломјере. 

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени 
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о 
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене 
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене 
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 
Одлуке.

Број: 02-014-1-1827/20
Бијељина,       
Датум: 18. септембар 2020. год.

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

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке робе и то: 
„Набавка 155 комада безконтактних томпломјера “

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

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 13.367,10 КМ без ПДВ-а 
(тринаестхиљадатристотинешесдесетседам 10/100) односно 
15.639,50 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„Издаци за залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу 
сузбијања Корона вируса  – Одсјек заједничких послова“, 
економски код 516 100 -2-  

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

Образложење

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

            Градоначелник Бијељине је дана 07.09.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних  мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-1737/20 од 07.09.2020 
којом је у тачки 3. послије става 56. додаје се став 57. којим се 
налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града 
Бијељина да обезбиједи безконтактне томпломјере. 

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени 
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о 
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене 
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене 
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 
Одлуке.

Број: 02-014-1-1831/20
Бијељина,      
Датум: 21. септембар 2020. 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. Закона о јавним 
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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: ДД-Н-02/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ДД-н-02/20

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

НАБАВКА  ХИГИЈЕНСКО – ПРЕХРАМБЕНИХ ПАКЕТА ЗА 
РАЊИВА ДОМАЋИНСТВА У СВРХУ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА 
ПОТЕШКОЋА ИЗАЗВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ COVID 19 У 

ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ROMACTED

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је  9.970,06 КМ  (без ПДВ-а)
односно 10.667,49 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у износу од 
5.867,49 КМ (без ПДВ-а)  је обезбиједило Вијеће Европе 
и та средства су ослобођена  плаћања ПДВ-а (потврда 
бр.2020/4577585 од 28.08.2020. године) и средства у износу 
од  4.102,57 КМ (без ПДВ-а) односно 4.800,00 КМ (са 
ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина са буџетске тавке 
„Националне мањине“ (економски код 415200, потрошачка 
јединица 0005210).
      

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

V
 Рок за реализацију јавне набавке предметних роба 
је 7 (седам) 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: 02-404-174/20      
Бијељина,         
Датум: 14. септембар 2020. 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 
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 број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-05/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-05/20

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

НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И 
ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 32.478,63 КМ (безПДВ-а) 
односно 38.000,00КМ (са ПДВ-ом).Средства  ће бити   
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Трошкови рада јавне кухиње“ економски код 416300, 
потрошачка јединица 0005301.

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 01.01.2021.године 
до 31.12.2021.године.

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

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

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

Број: 02-404-175/20
Бијељина, 
Датум: 16. септембар 2020. 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 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 
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(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-07/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-07/20

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

НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА 
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 23.931,62 КМ (без ПДВ-а) 
односно 28.000,00КМ (са ПДВ-ом).Средства  ће бити   
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Трошкови рада јавне кухиње“ економски код 416300, 
потрошачка јединица 0005301.

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 01.01.2021.године 
до 31.12.2021.године.

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

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

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

Број: 02-404-176/20
Бијељина, 
Датум: 16. септембар 2020. 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 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 број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-06/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-06/20

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

НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити   
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
“Трошкови рада јавне кухиње“ економски код 416300, 
потрошачка јединица 0005301.

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 01.01.2021.године 
до 31.12.2021.године.

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

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

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

Број: 02-404-177/20
Бијељина, 
Датум: 21. септембар 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 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 РОБА

ШИФРА: ТВЈ-04/20

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ-04/20

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих роба:

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ ВАТРОГАСНЕ ПУМПЕ ЗА 
ВОДУ НА МЕРЦЕДЕС АТЕГО

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 51.252,0 KМ (без ПДВ-а) 
односно 59.964,84 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2020. годину са буџетске ставке “Набавка 
опреме“ економски код 511300; потрошачка јединица 
0005125.

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

V
 Рок за реализацију  је 90 (деведесет) 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: 02-404-178/20      
Бијељина,     
Датум: 22. септембар 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 25. 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-Н-07/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-Н-07/20

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

ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА У МЗ ‘’НОВИ’’

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 2020. годину са буџетске ставке 
“Инфраструктура из водоприврдних накнада-инвестиције“ 
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке радова 
је од дана потписивања уговора до 30.04.2021.године. 

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

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: 02-404-179/20   
Бијељина,          
Датум: 23. септембар 2020. 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА БРОЈ:02-404-173/20  од 

08.09.2020.године
ШИФРА: СКП-Н-06/20

I
 На основу дописа Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине број:02/3-37-1-1394/20 
од 11.09.2020.године   и Измјене сагласности  број: 02-014-1-
1790/20 од 11.09.2020. године , врши се измјена члана III Одлуке 
о приступању поступку јавне набавке број: 02-404-173/20 од 
08.09.2020. године и умјесто постојећег стајаће следеће:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 - Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је  1.478.632,48 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.730.000,00 КМ (са ПДВ-ом).  За предвиђена 
средства у износу од 1.282.051,29 КМ (без ПДВ-а) односно 
1.500.000,00 КМ (са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће 
обезбиједити 30% средстава што износи  384.615,39 КМ (без 
ПДВ-а) односно 450.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства у износу од 196.581,20  КМ (без ПДВ-а) односно 
230.000,00 КМ(са ПДВ-ом) Град ће обезбиједити у укупном 
износу, без учешћа Мјесних заједница. 

 - Средства  у износу од 1.282.051,29 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.500.000,00 КМ  (са ПДВ-ом) су обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100-17; 
потрошачка јединица 0005170.
 Средства  у износу од 196.581,20  КМ (без ПДВ-а) 
односно 230.000,00 КМ (са ПДВ-ом) су обезбијеђена из 
буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре-неповучена кредитна средства 
из 2019. године“ економски код 511100-28; потрошачка 
јединица 0005170

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступку 
јавне набавке број: 02-404-173/20 од 08.09.2020. године 
остају непромијењене.

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

Број: 02-404-173/20          
Бијељина,    
Датум: 15. септембар 2020. 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 
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;02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: БиЗ-03-п1/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: БиЗ-03-п1/20

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих услуга:

УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА 
ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.564,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Уговорене 
услуге-Цивилна заштита“  економски код 412900;  
потрошачка јединица 0005180 . 

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

V
 Предвиђени рок за реализације јавне набавке је од 
дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године. 

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

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

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

Број: 02-404-180/20     
Бијељина,        
Датум: 25. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке TВJ-06/20

I
 Отказује се поступак јавне набавке радова која се 
односи на: ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА ПРВА И 
ДРУГА ФАЗА. Поступак се отказује у складу са чланом 69. 
став (3) Закона о јавним набавкама због доказивих разлога 
који су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке, а 
све у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби 
Сарајево број: ЈН2-01-07.1-2054-7/20 од 03.09.2020. године.

II
 У поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА 
ВАТРОГАСНОГ ДОМА ПРВА И ДРУГА ФАЗА, уложена је 
жалба на тендерску документацију од стране понуђача  ДОО 
‘“C&M trade’’, Бијељина. Обзиром да је према уговорном 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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органу жалба била  неоснована, у складу са чланом 100. 
Закона о јавним набавкама комплетна документација 
везана за поступак против којег је изјављена жалба као и 
изјашњење на наводе жалбе прослијеђени су Канцеларији 
за разматрање жалби, Сарајево. Предметни поступак је 
обустављен до окончања жалбеног поступка по жалби.
Канцеларија за разматрање жалби, филијала Сарајево својим 
Рјешењем број: ЈН2-01-07.1-2054-7/20 од 03.09.2020. године 
усвојила је жалбу понуђача као основану и поништила 
предметни  поступак јавне набавке у цјелости.
На основу свега наведеног уговорни орган отказује поступак 
јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним 
набавкама због доказивих разлога који су ван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 
покретања поступка јавне набавке.

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

Број:02-404-118/20
Бијељина, 
Датум: 21. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КГН-02/20

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е - аукције,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.07.2020. 
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА ЗА ИНОВАЦИОНИ 
ЦЕНТАР У МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У СКЛОПУ 
ПРОЈЕКТА „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ“/“THE INOVATION CENTER FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT“, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Hafele BH“ Грачаница
 2. ДОО „EUROSAG“ Бијељина
 3. ДОО за изградњу, пројектовање, надзор, услуге, 
трговину  „ GENEX“ Зворник
 4. ДОО „INTER-COM „ Зеница

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО „EUROSAG“  Бијељина није 
нумерисана у складу са условима из тендерске документације, 
те се понуђач елиминише се из даљег поступка вредновања. 
Остале понуде су у потпуности  испуниле услове предвиђене 

тендерском документацијом, те на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, проведене е-аукције и примјене преференцијалног 
третмана домаћег, утврђена је  коначна ранг листа понуђача 
који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „INTER-COM „ Зеница .....................................
................................................................. 14.280,00  КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Hafele BH“ Грачаница .......................................
................................................................. 14.335,00  КМ без ПДВ-а
 2. ДОО за изградњу, пројектовање, надзор, услуге, 
трговину  „ GENEX“ Зворник  .......................................................
................................................................. 14.440,00  КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „INTER-COM „ Зеница са понуђеном 
цијеном у износу од .................... 14.280,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
146/20 од 07.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ. 
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  у складу са чланом 72. став 
3) Закона о јавним набавкама БиХ 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 5 (пет) дана од дана пријемa 
исте.

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

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

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

Број:02-404-146/20
Бијељина, 
Датум: 14. септембар 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19)  и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
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Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17.02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-02/20

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног 
поступка  уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 11.08.2020. године и у “Сл.гласнику 
БиХ” бр. 50/20 од 14.08.2020. године, а која се односи на 
набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуду 
је доставио следећи понуђач:

 - ДОО „COPITRADE“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО „COPITRADE“  Бијељина у 
потпуности испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „COPITRADE“  Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: ................... 34.188,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-157/20 од 
14.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-157/20
Бијељина, 
Датум: 17. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ДД-н-01(2 Лота)/20-Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е - аукције,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 01.06.2020. године, и у „Сл.гласнику 
БиХ“, бр. 31/20 од 05.06.2020. године, Исправке обавјештења 
о набавци дана 23.07.2020. године, и у „Сл.гласнику БиХ“, 
бр. 44/20 од 24.07.2020. године а која се односи на набавку 
услуга: ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ 
ЗГРАДА
 ЛОТ 1:  ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВЕ 
ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 2:   ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА”
 За ЛОТ 1:  ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Термотехника“ Бања Лука
 2. ДОО „ACS Studio“ Бања Лука
 3. ДОО „Алгос“ Бања Лука (Носилац конзорцијума) 
и ДОО „nLogic“ Сарајево (члан козорцијума)
 4. ДОО „Урбис центар“ Бања Лука
 5. Институт  за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да понуда ДОО „Термотехника“ Бања Лука није у складу са 
тачком 8.3.  из тендерске документације- Начин достављања 
понуде  односно Достава понуде са више лотова ( понуђач 
је доставио једну понуду за оба Лота) те се одбацује као 
неприхватљива у складу са чланом 68. ЗЈН. 
Понуда понуђача ДОО „Алгос“ Бања Лука није у складу са 
тендерском документацијом из следећих разлога: 
 -     у  Обрасцу за цијену понуде –услуга: једнинична 
цијена није тачна. Јединична цијена се не сматра рачунском 
грешком, односно не може се мијењати те се понуда одбија.

 Остале понуде су у потпуности испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође и 
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испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „ACS Studio“ Бања Лука .....................................
.................................................................... 3.018,14 КМ без ПДВ-а
 2. Институт  за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука .......
..................................................................... 4.527,22 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „Урбис центар“ Бања Лука ...............................
.................................................................... 4.527,22 КМ без ПДВ-а
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „ACS Studio“ Бања Лука, са понуђеном 
цијеном у  износу од: .................... 3.018,14 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
106/20 од 10.09.2020. 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 ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.
 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку

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

Број:02-404-106/20-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 17. септембар 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 

Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ДД-н-01(2 Лота)/20-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е - аукције,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 01.06.2020. године, и у „Сл.гласнику 
БиХ“, бр. 31/20 од 05.06.2020. године, Исправке обавјештења 
о набавци дана 23.07.2020. године, и у „Сл.гласнику БиХ“, 
бр. 44/20 од 24.07.2020. године а која се односи на набавку 
услуга: ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ 
ЗГРАДА
 ЛОТ 1:  ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВЕ 
ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 2:   ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА”
 За ЛОТ 2:   ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Термотехника“ Бања Лука
 2. ДОО „ACS Studio“ Бања Лука
 3. ДОО „Алгос“ Бања Лука (Носилац конзорцијума) 
и ДОО „nLogic“ Сарајево (члан козорцијума)
 4. ДОО „Урбис центар“ Бања Лука
 5. Институт  за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да понуда ДОО „Термотехника“ Бања Лука није у складу са 
тачком 8.3.  из тендерске документације- Начин достављања 
понуде  односно Достава понуде са више лотова ( понуђач 
је доставио једну понуду за оба Лота) те се одбацује као 
неприхватљива у складу са чланом 68. ЗЈН. 
Понуда понуђача ДОО „Алгос“ Бања Лука није у складу са 
тендерском документацијом из следећих разлога: 
 -     у  Обрасцу за цијену понуде –услуга: једнинична 
цијена није тачна. Јединична цијена се не сматра рачунском 
грешком, односно не може се мијењати те се понуда одбија.

 Остале понуде су у потпуности испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом,  такође и 
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „ACS Studio“ Бања Лука ....................................
....................................................................... 720,00 КМ без ПДВ-а
 2. Институт  за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука ......
....................................................................... 740,00 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „Урбис центар“ Бања Лука ................................
..................................................................... 1.452,86 КМ без ПДВ-а
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „ACS Studio“ Бања Лука, са понуђеном 
цијеном у  износу од: ....................... 720,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
106/20 од 10.09.2020. 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 ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.
 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку

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

Број:02-404-106/20-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 17. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01(5 Лотова)Лот 
5-п1/20

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 

набавки дана 05.08.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.48/20 
од 07.08.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)-РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, 
понуде су доставили  следећи понуђачи:

 1. ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево
 2. Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука

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

 1. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука ........
.................................................................... 1.998,00 КМ без ПДВ-а
 2.  ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево ...........................
.................................................................... 2.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука, са 
понуђеном цијеном у износу од: 1.998,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-150/20 од 
16.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 

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

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-150/20
Бијељина, 
Датум: 21. септембар 2020. год.
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 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  ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку 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

 За ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА 
ВИСОКОГРАДЊЕ, понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „SMAJIĆ-INŽENJERING“ , Горажде
 2. ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево
 3. Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука
 4. ДОО “UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Одлуком  о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-74/20-Лот 1 од 25.06.2020. године изабран је као 
најповољнији понуђач Институт за грађевинарство „ИГ“, 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од 4.480,00 КМ 
(без ПДВ-а).  Дописом број : ДО-ИГБЛ-ИН-ОС-2897/20 
од 04.08.2020. године изабрани понуђач је одустао од 
потписивања Оквирног споразума. Затим Одлуком о 
избору  најповољнијег понуђача број.02-404-74/2020-Лот 
1 од 21.08.2020. године изабран је  понуђач ДОО „Унис 
Институт“ Пале са понуђеном цијеном у износу од 4.500,00 
КМ (без ПДВ-а) који је био дужан у року од пет дана да 
достави оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност Изјава из члана 45.и 47. ЗЈН. 
Након увида у достављену документацију Комисија за јавне 
набавке је утврдила да документација из члана 47.ЗЈН  није 
потпуна и валидна.   На  основу свега наведеног а у складу са 
Чланом 72.  Став 3. Тачка ц) ЗЈН уговорни орган ће додјелити 
уговор понуђачу чија је понуда одмах на ранг листи  након 
понуде најуспјешнијег понуђача а то је:

 ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево са понуђеном 
цијеном у износу од ...................... 5.830,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда (3) број: 02-
404-74/20 од 14.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о 
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-74/20-Лот 1 од 
21.08.2020.године.

V
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.
 Изабрани понуђач је такође у обавези да до дана 
потписивања Оквирног споразума достави Лиценце 
тражене тендерском документацијом за Лот 1, уколико не 
достави тражену Лиценцу у наведеном року сматраће се да 
је одустао од понуде.

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

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

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 21. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ДД-15/20

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
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поступка уз провођење Е - аукције,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.08.2020. године, и у „Сл.гласнику 
БиХ“, бр. 50/20 од 14.08.2020. године, а која се односи на 
набавку роба: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ КРАВА 
ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И 
НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „ИТЦ Зеница“ Зеница
 2. ДОО „Процесна опрема инжењеринг“ Трн, 
Лакташи

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

 1. ДОО „Процесна опрема инжењеринг“ Трн, 
Лакташи ................................................. 46.700,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ИТЦ Зеница“ Зеница .......................................
.................................................................. 47.008,55 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Процесна опрема инжењеринг“ Трн, 
Лакташи, са понуђеном цијеном у  износу од: ......................
........................................................ 46.700,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
152/20 од 15.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

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

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку

V I
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-152/20
Бијељина, 
Датум: 21. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-10-п1/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.08.2020.године и у Сл.гласнику 
Бих бр. 50/20 од 14.08.2020. године, а која се односи на 
набавку радова: ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ 
ДВОРОВИМА- III ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ)  понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина  (представник 
групе понуђача) и  ДОО „ЕЛМОНТ“ Бијељина  (члан групе 
понуђача) 

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да понуда ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина  у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 

 ДОО„ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: .................. 70.900,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
154/20 од 16.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

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

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

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-154/20
Бијељина, 
Датум: 22. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-17/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 05.08.2020. године и у Сл.гласнику 
Бих бр.48/20 од 07.08.2020. године, а која се односи на 
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
ПОМОЋНОГ ТЕРЕНА СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ 
У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ СТАДИОНА У 
БИЈЕЉИНИ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина (представник групе 
понуђача) и ДОО „ Dis-Company“ Бијељина (члан групе 
понуђача)
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

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

 1. ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина ............................................
................................................................. 170.600,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина .................................
................................................................ 170.815,60 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: ............................... 170.600,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
149/20 од 21.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-149/20
Бијељина, 
Датум: 23. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-34/20

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 04.08.2020.године и у 
Сл.гласнику Бих бр.50/20 од 14.08.2020. године, а која 
се односи на набавку радова: УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ 
САДРЖАЈА  УЗ КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ 
ЦАРА УРОША ДО УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА, понуде је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО  “Бук промет“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда у потпуности је испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО  “Бук промет“  Бијељина,  са понуђеном 
цијеном у  износу од: ................ 126.840,20 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-153/20 од 
21.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-153/20
Бијељина, 
Датум: 23. септембар 2020. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке: УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ДОМА  КУЛТУРЕ  У 
ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) ДОДАТНИ 
УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-28/20 ОД 14.04. 2020.
ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града Бијељина дана 
26.08.2020. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке: ДД-12-у1/20

Најповољнији понуђач за јавну набавку: УГОВАРАЊЕ 
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ДОМА  
КУЛТУРЕ  У ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА (ЗАВРШНИ 
РАДОВИ) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-
404-28/20 ОД 14.04.2020. ГОДИНЕ,  je  Д.О.О. ‘’Призма“ 
Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 15.254,55  КМ 
(без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 26.08.2020. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: ДД-12-у1/20: УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ДОМА  КУЛТУРЕ  У 
ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) 
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-28/20 ОД 
14.04.2020. ГОДИНЕ. 
 Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’Призма“ 
Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 17.09.2020. 
године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом 
на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-162/20 од 17.09.2020. године утврђено је да 
је понуђач  Д.О.О. ‘’Призма“ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.

 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-162/20  
Бијељина,
Датум: 24. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-14(2 Лот-а)/20-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 19.08.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 52/20 од 
21.08.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021
 
 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
 
 ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

За  ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде 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 .................... 76.822,00 КМ (без ПДВ-а)
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-159/20 од 
22.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

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

Број:02-404-159/2020-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 25. септембар 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-14(2 Лот-а)/20-Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 19.08.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 52/20 од 
21.08.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2020/2021
 
 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021– РАД КОМПЛЕТНЕ 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
 
 ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 За  ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2020/2021- РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДOO  ’’DIS Company“, Бијељина (носилац групе) и 
ДОО „Радиша“ Бијељина(члан групе);

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да  достављена понуда испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума - најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 
         
 ДОО  „ DIS Company“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од .................... 89.450,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-159/20 од 
22.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-159/2020-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 25. септембар 2020. год.

 На основу члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени Гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Члана 1. 
Одлука о радним тјелима Градоначелника Града Бијељина 
( „Службени гласник Града Бијељина број: 26/15) и члана 
16. Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце 
и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник 
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Републике Српске“ број: 117/12 и 16/18) Градоначелник 
Бијељине доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБЕ И УСМЈЕРАВАЊЕ 

ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

I  
 Маја Јовановић, дипломирани дефектолог-
олигофренолог, разрешава се дужности члана Првостепене 
стручне комисије за процјену потребе и усмјеравања дјеце и 
омладине са сметњама у развоју

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
                                                                            
Број: 02-014-1-1822/20
Бијељина, 
Датум: 17. септембар 2020. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја  12.  Закона   
о   локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
9/17) Градоначелник  Града  Бијељина  донио је :

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОЈЕДИНАЧНИ 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈУ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Појединачни колективни 
уговор за запослене у ЈУ Центар за социјални рад Бијељина 
број: 01-014.5-2/20 од 7.9.2020. године.

 2. Појединачни колективни уговор за запослене у ЈУ 
Центар за социјални рад Бијељина из тачке 1. овог Рјешења 
и Мишљење Одјељења за друштвене дјелатности Града 
Бијељина број: 02/5-058-35-244/20 од 11.9.2020. 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: 02-014-1-1787/20
Бијељина,                                                                                         
Датум, 11.9.2020. год.

 На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), тачке V Одлуке о 
утврђивању плате, висине примања по основу рада и висине 
помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске“, 
број 53/16) и члана 36. Посебног колективног уговора 

за запослене у области локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/17), Синдикална 
организација ЈУ Центра за социјални рад Бијељина са једне 
стране и директор као заступник послодавца-ЈУ Центра за 
социјални рад Бијељина са друге стране закључили су

ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ У ЈУ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БИЈЕЉИНА

I - ОПШТA ОДРЕДБA

Члан 1.
 (1) Појединачним колективним уговором за 
запослене у JУ Центру за социјални рад Бијељина (у даљем 
тексту: ,,Колективни уговор,,) уређују се права, обавезе 
и одговорности запослених која проистичу из рада и по 
основу рада која нису на потпун и цјеловит начин уређена 
Законом о раду, Посебним колективним уговором за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 
(у даљем тексту: „Посебан колективни уговор) и Одлуком о 
утврђивању плате, висине примања по основу рада и висине 
помоћи раднику, затим плате и друга примања запослених, 
права на одмор и одсуство са рада, право на помоћ, права у 
случају престанка радног односа, услове за рад синдиката, 
информисање запослених, те право на штрајк као и друга 
питања од значаја за уређивање односа између запослених 
у ЈУ Центру за социјални рад  Бијељина (у даљем тексту: 
,,Центар,,), с једне стране, и послодавца -Центра (у даљем 
тексту: ,,Послодавац,,) кога заступа директор,  са друге 
стране.

 (2) Одредбама овог Колективног уговора не може 
се утврдити мањи обим права од права која су одређена 
прописима из става 1. овог члана.

Члан 2.
 У случају када остваривање појединих права 
утврђених овим Колективним уговором зависи од дужине 
радног стажа код Послодавца, под појмом ,,Послодавац,, 
подразумијеваће се ЈУ Центар за социјални рад Бијељина.

Члан 3.
 (1) Права, обавезе и одговорности из радног односа 
морају бити усклађени са прописима из члана 1. став 1. овог 
Колективног уговора.
 (2) Све што није регулисано овим Колективним 
уговором, а односи се на права, обавезе и одговорности 
запослених, биће регулисано општим и појединачним 
актима Послодавца, односно директно ће се примјењивати 
одговарајући прописи.

II РАДНО ВРИЈЕМЕ

Члан 4.
 (1) Пуно радно вријеме запослених у Центру износи 
40 часова седмично, распоређених у петодневној радној 
недељи,  у складу са законом.
 (2) Распоред радног времена запослених врши 
директор својим посебним актом, уважавајући потребе 
несметаног одвијања процеса рада и специфичности 
обављања појединих послова, најмање за 30 наредних дана.
 (3) Акт о распоређивању радног времена запослених 
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се оглашава на начин који је приступачан свим запосленим.

Члан 5.
 (1) У случајевима предвиђеним законом, директор 
може увести прековремени рад о чему доноси посебан акт 
којим одређује распоред и трајање прековременог рада 
и дневног одмора као и запослене који су дужни да раде 
прековремено.

 (2) Запослени може да ради прековремено највише 
10 часова седмично, односно највише 180 часова у току 
календарске године.

Члан 6.
 (1) Директор може, у зависности од специфичности 
обављања појединих послова, увести односно организовати 
рад у смјенама о чему доноси посебан акт којим одређује 
рокове за замјену смјена као и запослене који су дужни да 
раде у смјенама, вријеме коришћења дневног одмора и друга 
питања утврђена Правилником о раду.

 (2) Распоред радног времена за рад у смјенама се 
утврђују најмање за 30 наредних дана и оглашава се на начин 
који је приступачан свим запосленим који су одређени да 
раде у смјенама.

 (3) Радно вријеме организовано из два дијела, не 
сматра се радом у смјенама.

III – ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 7.
 (1) Запослени који ради са пуним радним временом 
или најмање шест сати дневно има право на одмор у току 
радног времена у трајању од 30 минута. Распоред коришћења 
овог одмора утврђује послодавац. 
 (2) Запослени који ради дуже од четири сата, а 
краће од шест сати дневно има право на одмор у току рада у 
трајању од најмање 15 минута.
 (3) Запослени који ради дуже од пуног радног 
времена, а најмање десет сати дневно, поред одмора из става 
1. овог члана има право и на додатни одмор у току рада у 
трајању од најмање 15 минута.
 (4) Вријеме одмора из става 1. до 3. овог члана 
урачунава се у радно вријеме.

Члан 8.
 (1) Запослени има право на дневни одмор између 
два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 
непрекидно.
 (2) Запослени има право на седмични одмор у 
трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје 
најмање осам часова одмора из става 1. овог члана према 
унапријед одређеном распореду.

Члан 9.
 (1) У свакој календарској години запослени има 
право на годишњи одмор у трајању најмање четири радне 
седмице, односно најмање 20 радних дана.
 (2) Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава се 
по основу:
 1) дужине радног стажа, на начин да се за сваке 
четири навршене године радног стажа, трајање годишњег 

одмора увећава за по један радни дан,
 2) Годишњи одмор запосленог, поред основа из 
претходног става овог члана, увећава се за по два радна дана 
и у следећим случајевима: 
 - запосленом самохраном родитељу, усвојиоцу, 
стараоцу или хранитељу који живи са малољетним дјететом,  
 - запосленом родитељу, усвојиоцу, стараоцу 
или хранитељу који живи са дјететом који је ометен у 
психофизичком развоју старости до седам година живота, 
 - запосленом родитељу, усвојиоцу, стараоцу или 
хранитељу са двоје или више дјеце до седам година живота 
дјеце, 
 - запосленом који је инвалид до IV степена 
инвалидности.
  (3) Годишњи одмор увећан по основима из става 2. 
овог члана не може се утврдити у трајању дужем од тридесет 
радних дана, осим ако је законом другачије прописано. 

Члан 10.
 Запослени који није навршио шест мјесеци 
непрекидног радног стажа има право на годишњи одмор у 
трајању од једног радног дана за сваки мјесец рада.

Члан 11.
 (1) Годишњи одмор, по правилу, користи се без 
прекида.
 (2) Годишњи одмор може се, изузетно, користити у 
дијеловима, у складу са могућностима и потребама Центра.
 (3) Ако запослени користи годишњи одмор у 
дијеловима, први дио користи најмање у трајању од двије 
радне седмице у току календарске године, а други дио 
најкасније до 30. јуна наредне календарске године.
 (4) Приликом распоређивања годишњег одмора 
узеће се у обзир жеља и потребе запосленог, а по потреби, 
предлог или мишљење синдиката.
 (5) Распоред коришћења годишњих одмора 
запослених утврђује се посебним планом који доноси 
директор, у складу са Правилником о раду.

Члан 12.
 Приликом остваривања права на годишњи одмор 
и других права чије остваривање зависи од непрекидног 
рада, сва одсуствовања са рада за која је запослени остварио 
накнаду плате неће се сматрати прекидом у раду.

Члан 13.
 (1) Запослени има право на плаћено одсуство у 
току једне календарске године у сљедећим случајевима:
 1. склапања брака – пет радних дана, 
 2. смрти члана уже породице – пет радних дана, 
 3. смрти члана шире породице - три радна дана,
 4. рођења дјетета – пет радних дана,
 5. теже болести члана уже породице - три радна 
дана,
 6. елементарне непогоде којом је угрожена 
егзистенција запосленог и његове породице – три радна 
дана,
 7. ради заводовољавања вјерских и традицијских 
потреба – два радна дана,
 8. добровољног давања крви – два радна дана 
приликом сваког давања,
 9. пресељења у други стан –два радна дана,
 10. полагања стручног испита – два радна дан. 
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 (2) Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може 
бити дуже од шест радих дана у току календарске године.
 (3) Запослени, у случају потребе, може у току 
календарске године користити плаћено одсуство по више 
основа.
 (4) Директор Центра, може на захтјев запосленог, 
одобрити плаћено одсуство дуже од шест радних дана у 
току календарске године у оправданим случајевима, али не 
више од 15 дана.
 (5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по 
свим основама потребно је приложити одговарајући доказ 
о постојању случаја за који се тражи плаћено одсуство.
 (6) Чланом уже породице, у смислу овог 
Колективног уговора, сматрају се: брачни и ванбрачни 
супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна, усвојена и 
пасторчад), дјеца узета под старатељство и друга дјеца без 
родитеља узета на издржавање, мајка, отац, очух, маћеха 
и усвојилац, родитељи брачног супружника који живе са 
њим у заједничком домаћинству а чланом шире породице: 
дјед, бака, брат, сестра и чланови уже породице брачног 
супружника.  

Члан 14.
 (1) Послодавац може запосленом, на његов 
писмени захтјев, одобрити неплаћено одсуство у сљедећим 
случајевима:

 1. стручног или научног усавршавања у 
иностранству, 
 2. његе тешко обољелог члана породице,
 3. обављања неодложних личних и породичних 
послова, које је дужан образложити у свом захтјеву,
 4. припремања и полагања испита на високошколској 
установи, научно образовној или научноистраживачкој 
установи у току додипломског или постдипломског студија,
 5. посјете члану уже породице који живи у 
иностранству и
 6. у другим оправданим случајевима, на захтјев 
запосленог.
 (2) Неплаћено одсуство из става 1. овог члана може 
трајати до три мјесеца, осим у случајевима стручног или 
научног усавршавања у иностранству, које може трајати до 
једне године.
 (3) За вријеме неплаћеног одсуства права и обавезе 
запосленог по основу рада мирују, а трошкове пензијског 
и инвалидског осигурања сноси корисник неплаћеног 
одсуства.

IV - СTРУЧНO OСПOСOБЉAВAЊE И УСAВРШAВAЊE

Члaн 15.
 (1) Запослени има право и обавезу да се током 
трајања радног односа додатно стручно образује и 
професионално усавршава.
 (2) Центар обезбеђује услове за додатно стручно 
образовање и професионално усавршавање запослених, у 
складу са потребама.

Члaн 16.
 Срeдствa зa стручнo оспособљавање и усавршавање 
службeникa oбeзбјeђуjу сe на посебној позицији у буџету 
Центра, а Општим актом који доноси директор ближе 
се уређују облици, начин, финансирање и друга питања 

која се односе на стручно образовање и професионално 
усавршавање запослених.

V - БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Члан 17.
 (1) Запослени има право на безбједност и заштиту 
здравља на раду у складу са законом, посебним прописима 
којима се уређује област безбједности и заштите здравља на 
раду, колективним уговором и актима послодавца. 
 (2) Послодавац је дужан да обезбиједи запосленом 
рад на радном мјесту и у радној средини у којима су 
спроведене мјере заштите и здравља на раду и одговоран је 
за непримјењивање тих мјера.
 (3) Послодавац доноси акт о процјени ризика којим 
се утврђују радна мјеста са повишеним ризиком за здравље 
запослених и дужан је да обезбеђује прописану заштитну 
опрему и средства хигијенско-техничке заштите, у складу са 
законом и другим прописима.
 (4) Послодавац је дужан да све запослене 
колективно осигура од несреће на послу код одговарајуће 
организације за осигурање и да сваком запосленом достави 
овјерену копију пријаве овог осигурања.

VI – ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 18.
 (1) Запослени у Центру су одговорни у складу са 
Законом о раду, овим Колективним уговором и другим 
прописима.

Члан 19.
 (2) Због неизвршавања задатака и послова 
утврђених законом и другим прописима, запослени 
одговарају дисциплински и материјално.

 (3) Кривична, односно прекршајна одговорност не 
искључују дисциплинску одговорност за исто дјело које је 
било предмет кривичног, односно прекршајног поступка, 
без обзира на то да ли је запослени ослобођен кривичне, 
односно прекршајне одговорности.

Члан 20.
 (1) Запослени су дисциплински одговорни за теже 
и лакше повреде радних обавеза.
 (2) Теже повреде радних обавеза утврђене су 
Законом о раду, а лакше повреде радних обавеза су:
 1. кашњење на посао и одлазак с посла прије истека 
радног времена,
 2. изазивање свађе на послу,
 3. нељубазан и некултуран однос према другим 
радницима и странкама и
 4. немаран однос према повјереним вриједностима, 
средствима рада и средствима заштите на раду као и свако 
друго понашање на раду које штете угледу Центра.

Члан 21.
 (1) За теже повреде радних обавеза могу се изрећи 
дисциплинске мјере:

 1. новчана казна у висини 30 % од основне плате 
радника у трајању од три мјесеца
 2. престанак радног односа.
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 (2) За лакше повреде радних обавеза раднику се 
може изрећи дисциплинска мјера:

 1. писмена опомена,
 2. новчана казна у висини 15 % од основне плате у 
трајању до три мјесеца.

Члан 22.
 (1) Дисциплински поступак против запосленог 
води дисциплинска комисија коју именује директор Центра 
из реда запослених.

 (2) Дисциплинске мјере изриче директор Центра, 
узимајући у обзир мјесто, вријеме, начин и последице које 
произилазе из учињене повреде.

 (3) Ближе одредбе о покретању, вођењу, 
застарјелости поступка за утврђивање повреде радних 
обавеза и друга питања од значаја за заштиту радне 
дисциплине уређују се Правилником о раду.

Члан 23.
 (1) Запослени је одговоран за штету коју је 
проузроковао на раду или у вези са радом, ако је ту штету 
учинио намјерно или из крајње непажње.

 (2) Постојање штете, њену висину, околности под 
којима је настала, учиниоца штете и начин њене накнаде 
утврђује посебна комисија коју именује директор Центра, у 
складу са Правилником о раду.

VII - ПРАВА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 24.
 У случају престанка радног односа запослених 
у складу са одредбама закона који уређује радно-правни 
статус запослених и Закона о раду, запослени има право на 
отказни рок који зависи од дужине радног стажа запосленог 
и утврђује се за:

  1) радни стаж од 2 до 10 година 30 дана, 
 2) радни стаж од 10 до 20 година 45 дана, 
 3) радни стаж од 20 до 30 година 75 дана,
 4) радни стаж дужи од 30 година 90 дана. 

Члан 25.
 У случају престанка радног односа услед промјене 
у организацији рада и пословања Центра, односно због 
смањења обима послова или укидања послова, запослени 
има право на новчану накаду у складу са чланом 38. овог 
Колективог уговора.

VIII - ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 26.
 (1) Директор, путем надлежних организационих 
јединица, обезбеђује информисање запослених у Центру 
о правима, дужностима и одговорностима, а посебно из 
Закона о раду, и колективних уговора, о платама, условима 
рада, начину заштите права запослених и заштити на раду.
 (2) Директор, путем надлежних организационих 
јединица, обавјештава запослене о свим активностима 
везаним за утврђивање престанка потреба за радом 

запослених, а сваког запосленог лично  упознаје са 
могућностима за рјешавање његовог радно-правног статуса. 
(3) Синдикат има право да захтијева и друге информације 
значајне за остваривање права запослених, осим 
информација које представљају пословну тајну.  

IX - ПЛАТЕ И НАКНАДЕ 

Члан 27.
 (1) Запослени за обављени рад има право на плату 
као и накнаду у складу са законом и колективним уговором. 
 (2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата 
утврђена у складу са Законом о раду. 

Члан 28.
 (1) Основна плата одређује се на основу услова 
потребних за рад на пословима за које је радник закључио 
уговор о раду утврђених општим актом и времена 
проведеног на раду 
 (2) Основна плата из става 1. овог члана је производ 
цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад 
и коефицијента утврђеног према платној групи.
 (3) У елементима за одређивање плате из става (1) и 
(2) овог члана садржан је порез на доходак.
 (4) Цијену рада, као израз вриједности за 
најједноставнији рад и основ за обрачун плате утврђују 
потписници овог Колективног уговора, с тим да се она мора 
усклађивати и кретати у оквиру планираних средстава у 
буџету Града Бијељина и у границама утврђеним Посебним 
колективним уговором.

Члан 29.
 Плата из члана 28. увећава се за 0,5% за сваку 
навршену годину радног стажа.

Члан 30.
 (1) Разврставање послова по сложености (стручној 
спреми) прописаној за радна мјеста, врши се према 
јединственој номенклатури занимања.
 (2) Висина коефицијента за обрачун плата 
запослених у Центру утврђује се у зависности од стручне 
спреме прописане за радна мјеста, сложености послова, 
времена проведеног на раду и резултата рада.
 (3) Утицај критетијума из претходног става овог 
члана на висину коефицијента за обрачун  плата запослених, 
дефинише се на следећи начин:
 - стручна спрема прописана за радно мјесто - 
одређује платну групу у коју се разврставају послова
 - сложеност послова - утиче на висину коефицијента 
тако што се сагледава разноврсност и сложеност знања 
и вјештина потребних за извршавање послова, примјена 
прописа интерна и екстерна комуникација, управљање 
ресурсима, сложеност и међусобна повезаност појединих 
послова и задатака радног мјеста, почев од једноставних до 
најсложенијих
 - вријеме проведено на/у раду - утичу с обзиром на 
квалитет коришћења радног времена и предвиђени обим 
послова
 - резултати рада - утичу с обзиром на значај 
резултата/производа рада запосленог који се очекује, који 
је видљив и чији се значај и квалитет може провјерити, 
укључујући његов утицај на средину, успостављање или 
мијењање односа међу различитим субјектима односно 
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утицај на стање у јавној или другој дјелатности, имајући у 
виду радну околину и  бројност корисника.

Члан 31.
 Висина коефицијената за обрачун плате запослених 
у Центру, зависно од степена стручне спреме прописане 
за радно мјесто, степена одговорности за одређено радно 
мјесто и сложености послова који се обављају а који се 
одређују према томе да ли послове обављају стручни 
радници дефинисани Законом о социјалној заштити или 
радници Центра других профила и помоћни радници, 
утврђује се на сљедећи начин:
 1) Прва платна група - послови на којима се 
захтијева стручност неквалификованог радника, нижа 
стручна спрема или полуквалификовани (НК, НСС или ПК) 
и то:
 - неквалификовани радник (осмогодишња школа, 
НК) ............................................................................................... 4,85  

 2) Друга платна група - послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у 
трајању од три године (III степен)  ....................................... 5,40

 3) Трећа платна група - послови на којима се 
затијева стручност која се стиче средњим обазовањем у 
трајању од четири године (IV степен) и то: 
 - административни радници, помоћно и техничко 
особље ......................................................................................... 7,10

 4) Четврта платна група - послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче специјализацијом на 
основу стручности средњег образовања и то:          
 - медицински техничар ..........................................  7,30

 5) Пета платна група - послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче вишим образовањем или 
високим образовањем са остварених 180 ECTS бодова или 
еквивалент (VI степен) и то:
 - социјални радник ................................................... 8,70

 6) 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 остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент (VII степен) и то: 
 - запослени са ВСС који није из реда стручних 
радника дефинисаних Законом о  социјалној заштити ........
..................................................................................................... 10,10
 - самостални стручни сарадник из реда стручних 
радника дефинисаних Законом о социјалној заштити .........
..................................................................................................... 10,40
 - шеф службе   ........................................................  11,40
 - руководилац дневног центра ...........................  11,40
 - руководилац одјељења ........................................ 12,00
 - секретар Центра ................................................... 13,00

 7) 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: 
 - стручни сарадник за контролу првостепеног 
поступка ................................................................................... 16,00

 - помоћник директора ........................................... 19,95
 - директор ................................................................. 20,95

Члан 32.
 Ако је општим актом о организацији и 
систематизацији радних мјеста предвиђен алтернативни 
степен стручне спреме за поједина радна мјеста, коефицијент 
за обрачун плате запосленом ће се одредити према стварном 
степену стручне спреме коју запослени посједује, без обзира 
на назив радног мјеста.

Члан 33.
 (1) Основна плата запослених увећава се: 
 1. по основу отежаних услова рада до 30%,
 2. по основу рада ноћу за 35% ,
 3. за рад на дане државног празника и друге дане у 
које се по закону не ради за 50%,
 4. по основу рада на радном мјесту са повећаним 
ризиком које је утврђено актом о процјени ризика за 15% и
 5. по основу обављања најсложенијих послова до 
30%.
 (2) Основна плата запосленог увећава се по основу 
прековременог рада за 35% или се сати проведени на 
прековременом раду компензују у слободне сате. 
  (3) Прековремени рад у току године не може бити 
дужи од 180 радних часова.
 (4) Различити основи увећања плате из овог члана 
међусобно се не искључују.

Члан 34.
 (1) Запосленом који ради краће од пуног радног 
времена основна плата се утврђује сразмјено радном 
времену проведеном на раду.
 (2) У случају када је је износ основне плате за пуно 
радно вријеме обрачунат у складу са законом и колективним 
уговором испод износа најниже плате у Републици Српској, 
запосленом се исплаћује најнижа плата.

Члан 35.
 (1) Плата приправника и запосленог који нема 
положен стручни или други одговарајући испит који је по 
закону дужан да положи умањује се за 20%.
 (2) Основна плата приправника утврђује се према 
коефицијенту платне групе предвиђеном за стручну спрему 
у којој приправник обавља приправнички стаж. 

Члан 36.
 (1) Обрачун плата запосленим врши се за сваки 
календарски мјесец дана рада.
 (2) Припрема за обрачун плате врши се најкасније 
до 1-ог у мјесецу а обрачун плате до 5-тог у мјесецу за 
исплату плате за претходни мјесец.
 (3) 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.
 (4) Исплата плата обрачунатих у складу са овим 
Колективним уговором врши се најкасније до 10-ог у 
наредном мјесецу за претходни мјесец.
 (5) Рачуноводство Центра надлежно је за обрачун 
плате и за праћење исплате плата, у име Послодавца, дужно 
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је да сваком запосленом уручи писмени обрачун приликом 
сваке исплате.
 (6) Обрачун и појединачне исплате плата, накнада и 
других примања нису јавне.

Члан 37.
 Послодавац запосленом исплаћује:
 1. дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, у Федерацији БиХ и у иностранству у висини коју 
одреди Влада Републике Српске посебним актом,
 2. накнаду трошкова превоза код доласка на посао 
и повратка с посла - у висини до пуне цијене мјесечне карте 
у јавном превозу, уколико је мјесто становања запосленог 
удаљено од мјеста рада преко 3 km, а највише до 50 km,
 3. отпремнину приликом одласка радника у пензију 
– у висини три плате након опорезивања исплаћене раднику 
за посљедњи мјесец прије одласка у пензију,
 4. За вријеме коришћења годишњег одмора, 
државног празника и плаћеног одсуства запосленом 
припада накнада плате у висини од 100 %,
 5. Накнада плате за вријеме привремене 
спријечености за рад због болести утврђује  се Правилником 
о раду који доноси директор Центра, у складу са законом,
 6. Запосленом-инвалиду припада накнада плате у 
случајевима и у висини утврђеној Правилником о раду, у 
складу са законом и колективним уговором.,
 7. Регрес за коришћење годишњег одмора 
чију висину одлуком одређује послодавац на почетку 
календарске године – најмање у висини три најниже плате 
у Републици у години која претходи отпочињању годишњег 
одмора а највише у висини од три просјечне плате у Центру 
остварене у години која претходи отпочињању годишњег 
одмора, у складу са планираним средствима у буџету Града 
Бијељине за буџетску годину,
 8. Запослени који не оствари право на пуни 
годишњи одмор има право на регрес из тачке 7. овог члана, 
у висини сразмјерној дужини годишњег одмора на који је 
остварио право,
 9. Трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 
дужег од три часа дневно – у висини од 0,75% просјечне 
мјесечне плате након опорезивања исплаћене раднику у 
Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан 
запосленог,
 10. Накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног посла по налогу 
Послодавца - у висини до 20%  цијене горива по једном 
литру за сваки пређени километар и 
 11. Трошкове за прво полагање стручног испита 
за рад у државној управи и других испита који су у сврси 
стручног оспособљавања запосленог, према плану и 
програму који одобрава Директор.

Члан 38.
 (1) Запослени чије је мјесто становања удаљено 
преко 50 km има право на накнаду трошкова превоза код 
доласка на посао и повратка с посла до износа који је утврђен 
за запослене чије мјесто становања не прелази 50 km.
 (2) Запосленима, који од места становања до места 
рада немају организовани јавни превоз за долазак на рад 
и одлазак са рада, као и запосленима који због распореда 
радног времена не могу користити организовани јавни 
превоз, накнадиће се трошкови превоза највише у висини 

трошкова превоза за релације у истом подручју, које су по 
дужини приближно једнаке удаљености места становања 
и места рада запослених, уколико послодавац није 
организовао превоз запослених. 
 (3) Право на накнаду трошкова превоза код доласка 
на посао и повратка с посла запослени остварује уколико 
мјесто становања и мјесто рада запосленог нису на подручју 
истог насељеног мјеста.
 (4) Како би запослени остварили право на накнаду 
трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла, 
дужни су приложити изјаву о мјесту становања која мора 
бити потврђена од стране непосредног руководиоца.
 (5) Мјесто становања се не одређује према адреси 
запосленог која му је наведена у евиденцији МУП Републике 
Српске, већ се одређује према стварном мјесту гдје се 
налази центар његових животних активности односно гдје 
запослени стварно живи.

Члан 39.
 (1) Запосленом  или  његовој породици исплаћује се 
новчана помоћ у следећим случајевима:
 1. смрти запосленог - у висини три просјечне плате 
након опорезивања исплаћене у Републици Српској за 
претходни мјесец,
 2. смрти члана уже породице - у висини двије 
просјечне плате након опорезивања исплаћене у Републици 
Српској за претходни мјесец,
 3. тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у висини двије 
просјечне плате након опорезивања исплаћене у Републици 
Српској за претходни мјесец,
 4. дуготрајне болести или дуже неспособности 
за рад усљед повреде запосленог (утврђене од стране 
љекарске комисије) - у висини двије просјечне плате након 
опорезивања исплаћене у Републици Српској за претходни 
мјесец,
 5. изградње надгробног споменика запосленом који 
је изгубио живот приликом обављања службене дужности - 
у висини три просјечне плате након опорезивања исплаћене 
у Републици Српској за претходни мјесец, 
 6. рођења дјетета – у висини једне просјечне плате 
након опорезивања исплаћене у Републици Српској за 
претходни мјесец
 7. елементарних непогода или пожара у стану 
радника у висини једне просјечне плате након опорезивања 
у Републици Српској за претходни мјесец и
 8. новчану накнаду за посебне резултате рада 
- у висини до једне просјечне плате након опорезивања 
запосленог остварене у претходном мјесецу прије 
додјељивања награде. Ова новчана накнада може се 
исплатити истом запосленом само једном годишње за један 
мјесец, а одлука се објављује на огласној табли Центра. 
Услове за исплату новчене накнаде за посебне резултате 
рада уређује Послодавац општим актом. 
 (2) Инвалидност запосленог у смислу овог 
Колективног уговора се сматра инвалидност од најмање 
60% оштећења организма-степена инвалидности, која је 
категорисана од стране надлежног органа.
 (3) Дуготрајним болестима у смислу овог 
Колективног уговора сматрају се болести за које се не плаћа 
партиципација (лично учешће у трошковима здравствене 
заштите) према међународној квалификацији болести 
шифри дијагнозе.
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 (4) Дужа неспособност за рад усљед повреде 
запосленог у смислу овог Колективног уговора се сматра 
тешка тјелесна повреда која доводи до трајног неуролошког 
дефицита или инвалидности утврђене од стране љекарске 
комисије.
 (5) Послодавац може запосленом исплатити помоћ 
за обиљежавање вјерских или других празника, ако у буџету 
има средстава планираних за те намјене.
 (6) За остваривање права на новчану помоћ из 
става 1. овог члана запослени или члан његове породице 
је дужан уз захтјев за новчану помоћ доставити и доказ о 
испуњавању услова за одобравање истог која не смије бити 
старија од 6 мјесеци.
 (7) Уколико више чланова породице испуњава 
услове на остваривање права из става 1. тачка 2. и 6. овог 
члана, право на помоћ остварује само један запослени.
 (8) Право из става 1. тачка 3. и 4. овог члана 
запослени може по истом основу оставарити једанпут за 
вријеме проведено на раду код Послодавца.  

Члан 40.
 Запосленом ће се исплатити јубиларна награда за 
остварени радни стаж у Центру у следећим случајевима:

 1. за десет година радног стажа-у висини једне 
просјечне плате након опорезивања у Центру за социјални 
рад Бијељина остварене у години у којој је навршен радни 
стаж,
 2. за двадесет година радног стажа - у висини двије 
просјечне плате након опорезивања у Центру за социјални 
рад Бијељина остварене у години у којој је навршен радни 
стаж и
 3. за тридесет година радног стажа- у висини три 
просјечне плате након опорезивања у Центру за социјални 
рад Бијељина остварене у години у којој је навршен радни 
стаж

Члан 41.
 (1) Ако је запосленом престао радни однос усљед 
промјене у организацији рада и пословања органа јединице 
локалне самоуправе, односно због смањења обима послова 
или укидања послова, запослени има право на отпремнину 
на терет послодавца. 
 (2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 
запосленог код послодавца и износи:
 1. за рад од 2 до 10 година - 35% просјечне мјесечне 
плате након опорезивања запосленог исплаћене у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа, за сваку 
навршену годину рада,
 2. за рад од 10 до 20 година - 40% просјечне мјесечне 
плате након опорезивања запосленог исплаћене у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа, за сваку 
навршену годину рада,
 3. за рад од 20 до 30 година - 45% просјечне мјесечне 
плате након опорезивања запосленог исплаћене у посљедња 
три мјесеца прије престанка радног односа, за сваку 
навршену годину рада и
 4. за рад дужи од 30 година - 50% просјечне 
мјесечне плате након опорезивања запосленог исплаћене 
у посљедња три мјесеца прије престанка радног односа, за 
сваку навршену годину рада.
 (3) Отпремнина из става 2. овог члана не може 
бити већа од шест просјечних мјесечних плата након 

опорезивања исплаћених запосленом у посљедња три 
мјесеца прије престанка радног односа. 

X - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 42.
 Послодавац је дужан да синдикату омогући 
дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, статутом, 
програмом и међународним конвенцијама о раду, и то: 

 1. да покреће иницијативу, подноси захтјеве и 
приједлоге и да заузима ставове од значаја за материјални, 
економски и социјални положај запослених,
 2. да мишљења и приједлоге синдиката размотри 
прије доношења одлуке од значаја за материјални, економски 
и социјални положај запослених и да се у односу на њих 
опредијели и
 3. да синдикату уручује позиве за састанке на 
којима се одлучује о правима запослених.

Члан 43.
 Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 
дјеловање, на начин да омогући: 
 1. коришћење одговарајуће просторије и потребне 
административно-техничке услуге,
 2. приступ подацима и информацијама неопходним 
за обављање синдикалних активности, и 
 3. накнаду плате на основну плату, предсједнику или 
повјеренику синдиката код послодавца у висини од 15%.

Члан 44.
 (1) Синдикалног представника, због његове 
синдикалне активности, ако дјелује у складу са важећим 
законима, колективним уговорима и општим актима, 
није могуће без сагласности надлежног органа синдиката 
распоредити на друго радно мјесто, нити упутити на рад 
код другог послодавца.
  (2) Због синдикалног дјеловања, директор Центра 
не може синдикалном представнику без сагласности 
надлежног органа синдиката којем припада смањити плату, 
или против њега покренути дисциплински поступак, или га 
на други начин довести у неугодан или подређен положај.
  (3) Право из става 1. и 2. овог члана траје за вријеме 
обављања функције и годину дана након истека функције. 
 (4) Синдикални представници у смислу овог члана 
су и функционери синдиката на вишим нивоима који 
своју функцију обављају волонтерски, а запослени су код 
послодавца.

Члан 45.
 (1) Представницима синдиката мора се омогућити 
одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним 
састанцима, конференцијама, сједницама и конгресима и 
ради оспособљавања на курсевима и семинарима.
  (2) Представницима синдиката обезбјеђује се 
приступ свим радним мјестима у Центру, када је то потребно 
за обављање њихове функције.
  (3) У случају потребе убирања средстава 
солидарности, представници запослених које синдикат 
за то овласти имају право да ове активности обављају у 
одговарајућим просторијама Центра.
 (4) Представницима синдиката дозвољено је да 
истичу обавјештења синдиката у просторијама Центра на 
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мјестима која су приступачна запосленим.
  (5) Представницима синдиката дозвољава се да 
користе најмање два сата мјесечно у току радног времена за 
састанке у организацији или установи и два сата мјесечно за 
остале синдикалне активности.
  (6) Послодавац је дужан да представницима 
синдиката дозволи да запосленима достављају информације, 
билтене, публикације, летке и друга документа синдиката.
  (7) Послодавац је дужан да обезбиједи слободан 
приступ вањским синдикалним представницима у 
организацију синдиката организовану код њега, с тим да те 
активности и посјете буду раније најављене послодавцу.
 (8) Активности синдиката врше се тако да не иду 
на штету редовног функционисања послодавца и радне 
дисциплине. 

Члан 46.
 Послодавац је дужан да путем надлежне службе 
Центра обезбиједи обрачун и уплату синдикалне чланарине 
обуставом износа чланарине из плата запослених - чланова 
синдиката приликом сваке исплате плата, а према одлуци 
надлежног органа Савеза синдиката Републике Српске, 
уз писану сагласност, односно синдикалну приступницу 
радника.

X - ПРАВО НА ШТРАЈК 

Члан 47.
 (1) Директор Центра и синдикат су дужни 
предузети све мјере у циљу отклањања узрока који доводе 
до штрајка.
 (2) Мјере у смислу става 1. овог члана обухватају 
преговарање, договарање, усаглашавање, ангажовање 
посредника, арбитраже и друге методе дјеловања у складу 
са законом.
 (3) Уколико и поред предузетих мјера не дође до 
договора између запослених и директора Центра, запослени 
имају право на штрајк у складу са Законом о штрајку, 
посебним законима у овој области.
  (4) Синдикат у штрајку поступа у складу са 
правилима Синдиката у штрајку које је донио надлежни 
орган Синдиката управе Републике Српске и Савеза 
синдиката Републике Српске. 

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 48.
 Послодавац се обавезује да ће послије потписивања 
овог Колективног уговора, најкасније у року од 90 дана, у 
случају потребе ускладити сва општа правна акта из области 
радних односа.

Члан 49.
 У циљу утврђивања цијене рада која служи као 
основ за обрачун основне плате, учесници овог Колективног 
уговора на почетку сваке календарске године споразумом 
одређују висину цијене рада за текућу годину.

Члан 50.
 Уговорне стране овај Колективни уговор могу 
споразумно измијенити на начин и по поступку по коме је 
закључен.

Члан 51.
 Овај Колективни уговор сматра се закљученим када 
га у истовјетном тексту потпишу заступници уговорних 
страна, а примјењиваће се почев од 01.04.2020.године. 

Члан 52.
 Ступањем на снагу овог Колективног уговора 
престаје да важи Појединачни колективни уговор за 
запослене у JУ Центру за социјални рад Бијељина број 01-
014.5-1/18 (01-41/18) од дана 28.08.2018. године.

Члан 53.
 Овај Колективни уговор ће бити објављен на 
огласној табли ЈУ Центра за социјални рад Бијељина.

Члан 54.
 Овај Колективни уговор је сачињен у пет истовјетних 
примјерка, од којих по један задржава свака уговорна 
страна, један примјерак се доставља Градоначелнику Града 
Бијељина на сагласност и један примјерак се доставља 
рачуноводству ЈУ Центра за социјални рад Бијељина.
 
Број: 01-19/20 
Бијељина,                    
Датум: 07.09.2020.год.

Број: 01-014.5-2/20
Бијељина,
Датум: 07.09.2020.год.

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.
грађевине, за вршење стручног надзора над радовима по 
Уговору број:02-404-142/20 од 9.9.2020. године – Израда 
темеља за заједничке просторије корисника у Амајлијама.

II
 Задатак именованог је да изврши надзор над 
радовима у складу са Уговором број: 02-404-142/20 од 
9.9.2020. године, о томе сачини Извјештај и исти достави 
Градоначелнику и Одјељењу за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту.
     

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

Број: 02-014-1-1855/20
Бијељина,
Датум; 23.9.2020. год.

   

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   

Горан Марковић, с.р.

   

Д И Р Е К Т О Р
ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

Милорад Софренић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,број: 
9/17) и члана     4. став 4. Одлуке о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020. 
години („Службени гласник Града Бијељина“, број:19/20, 
43/20 и 46/20) Градоначелник  Града  Бијељина  д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК  О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2020. годину  број: 370/20 
од 21.9.2020. године.

 2.  Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног oдбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 
370/20 од 21.9.2020. године и Сагласност Одјељења за 
пољопривреду Градске управе Града Бијељина број: 02/19-
330-2-259/20 од 22.9. 2020. 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: 02-014-1-1882/20 
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум, 24. септембар 2020. год.

 На основу члана 9. Статута Аграрног фонда града 
Бијељина („Службени гласник града Бијељина”, број: 15/08, 
1/12, 26/13,10/15), члана 22. и 26. Закона о пољопривреди 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07 
и 86/07 ), чланом 3. и 4. Одлуке о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње у 
2020. години („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
19/20, 43/20, 46/20), Управни одбор Аграрног фонда Града 
Бијељина, дана 21. септембра 2020. године д о н и о  ј е : 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Правилнику о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2020. годину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 32/20), у члану 25.став 1. 
ријеч „ , који немају материјалне могућности“ брише се.

Члан 2.
 У члану 26. став 4. мјења се и гласи: „Комисија 
формирана од стране директора Аграрног фонда изаћи ће 
на лице мјеста и записнички констатовати стварно стање 
методом случајног узорка.“

Члан 3.
 Члан 28. мјења се и гласи: 

„Члан 28.
 Право на подстицајна средства за Афирмацију 
домаће пољопривредне производње имају физичка лица 
са подручја Града Бијељина, која се баве примарном 
пољопривредном производњом и која су уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијална 
или некомерцијална пољопривредна газдинства (у даљем 
тексту: РПГ), као и други субјекти у складу са чланом 
26. Закона о пољопривреди који су уписани у Регистар 
корисника подстицајних средстава (у даљем тексту: РК).

 Расподјелу подстицајних средстава Афирмација 
домаће пољопривредне производње врши Одјељење за 
пољопривреду (у даљем тексту: Одјељење).
  
 Подстицајна средства из става 1. овог члана 
остварују корисници за следећу намјену:  
 1) подршка изградњи савремених објеката у 
сточарској производњи (улагања везана за изградњу нових 
објеката и набавку опреме за говедарске и свињогојске 
фарме у циљу повећања производних капацитета на 
пољопривредном газдинству); 
 2) подршка изградњи савремених објеката у 
повртарској и воћарској производњи (улагања везана за 
изградњу хладњача за смјештај воћа и поврћа, набавку 
опреме за сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа 
у циљу повећања продуктивности, ефикасности и 
конкуретности пољопривредних газдинстава);
 3) подршка за учешће, организовање и одржавање 
научних и стручних скупова, као и других манифестација 
из области пољопривреде који имају локални, регионални 
и међународни карактер, затим израда проспектног 
материјала за потребе пољопривредних произвођача, 
задруга, удружења, као и за пољопривредне манифестације, 
које имају свој континуитет и одржавају најмање двије 
године и које су ширег регионалног карактера, 
 4) подршка медијском представљању „Произведено 
у Семберији“, на основу проведене јавне набавке,
 5) подршка диверзификацијe производње у склопу 
пољопривредног газдинства кроз нове производе у сврху 
диверзификације извора прихода на газдинству, додавање 
нове вриједности и јачања руралне економије (улагања 
везана за производњу традиционалних пољопривредних 
производа на пољопривредном газдинству).
 
 Право на подстицајна средства корисници остварују 
на основу поднесеног захтјева Одјељењу на прописаном 
Обрасцу пп уз који прилажу следећу документацију:
 1) потврду у упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава (РПГ) или Регистар корисника подстицајних 
средстава (РК),
 2) копију рјешења о регистрацији за кластере, 
удружења и задруге (у складу са Законом о удружењима 
и фондацијама Републике Српске, који је објављен у 
“Службеном гласнику Републике Српске”, бр. 52/01 и 42/05, 
односно Законом о пољопривредним задругама Републике 
Српске, који је објављен у “Службеном гласнику Републике 
Српске”, бр. 73/08, 106/09 и 78/11), 
 3) биланс стања и успјеха за претходну/текућу 
годину овјерен од стране овлаштеног рачуновође, осим 
за новооснована удружења, кластере и задруге (захтјеви 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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корисника са негативним билансом стања се неће 
разматрати),
 4) пословни план са спецификацијом трошкова 
попуњен на Обрасцу пп1. из Прилога овог правилника,
 5) пореске фактуре (рачуни) за набавку потребног 
материјала, опреме, као и други трошкови на име подносиоца 
захтјева као доказ о инвестираним средствима,
 6) грађевинска дозвола не старија од годину дана за 
изградњу нових објеката.

 Комисија формирана од стране начелника 
Одјељења, на основу приложене документације и увидом на 
лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник. 

 Висина подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се у висини до 50% од висине инвестираних 
средстава и може бити исплаћено до 15.000,00 КМ по 
кориснику у текућој години.

 На основу поднесеног захтјева и испуњености 
услова утврђених од стране Комисије, Одјељење даје 
мишљење Градоначелнику, који својим закључком врши 
одобравање подстицајних средстава.

 Подстицајна средства за намјене из овог члана 
исплаћују се до висине расположивих средстава утврђеним 
на основу Одлуке о програму коришћења средстава за 
подстицај пољопривредној производњи у 2020. години. 

 Подносиоци захтјева који су у ранијем периоду 
остварили право на подстицајна средства прописана 
чланом 28. овог Правилника не могу остварити подстицајна 
средства прописана по овом члану.

 Захтјев за остваривање права на подстицајна 
средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 
30.11.2020. годин текуће године.“

Члан 4.
 Овај Правилник ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Градоначелника града Бијељина а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 370 /20 
Бијељина,  
Датум: 21. септембар  год.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА

Драган Вуковић,с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 11. Закона о граду („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 1. 
Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11) 
и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 
признања града за волонтирање („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града 
Бијељина,  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ 
ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

I
 Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога 
за додјелу признања града за волонтерски активизам 
(у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о 
награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
                                                          

II
 Признања се додјељују организаторима 
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима 
за додјелу признања “Захвалница волонтеру / организатору 
волонтирања” и „Награда Града Бијељине за волонтерски 
активизам“.

III
 Избор кандидата за додјелу признања града за 
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима 
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку 
за додјелу признања града за волонтирање („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).

IV
 Приједлог за додјелу признања „Награда Града 
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:

 - назив награде за коју се предлаже,
 - податке о предлагачу и кандидату за додјелу 
признања ( име и презиме за физичка лица,  односно назив, 
сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
 - писану сагласност кандидата за учешће у овом 
поступку одабира,
 - опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов 
значај за ширу друштвену заједницу,

 - попис приложене документације која потврђује 
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у 
подручју за које се додјељује ово признање града (потврда, 
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски 
запис и сл.).

 Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и 
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге 
због чега се неко лице предлаже. Уз приједлог се може 
доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се 
доставити по захтјеву Комисије.

V
 Пријаву могу поднијети сва заинтересована 
физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу јавног 
позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за 
додјелу признања за волонтерски активизам. 
 

VI
 Сви обрасци се могу преузети у згради Градске 
управе Града Бијељина, соба број 21 или на wеb страници 
града www.gradbijeljina.org

VII
 Јавни позив се објављује на огласној табли Градске 
управе Града Бијељина, Службеном гласнику Града Бијељина 
и званичној интернет страници Града Бијељина www.gradbi-
jeljina.org. 

 Рок за достављање приједлога истиче 30. октобра 
текуће године.

 Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у 
писарници Градске управе Града Бијељине  или слати путем 
поште на адресу:

VIII
 О резултатима конкурса за избор кандидата, сви 
учесници ће бити обавијештени писменим путем.
                      
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ 

РАЗМАТРАТИ!
                                               
Број: 02-54-9/20 
Бијељина,                                                                                               
Датум: 24.септембар. 2020.год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

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

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

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА 45 КОМАДА 
БЕЗКОНТАКТНИХ ТОМПЛОМЈЕРА“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА 155 
КОМАДА БЕЗКОНТАКТНИХ ТОМПЛОМЈЕРА“

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-Н-02/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-05/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-07/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-06/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-04/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-07/20
 
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА БРОЈ: 
02-404-173/20 ОД 08.09.2020. ГОДИНЕ ШИФРА: 
СКП-Н-06/20

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРУСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
БИЗ-03-П1/20

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-06/20

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

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-Н-01(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-Н-01 (2 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА) ЛОТ 5-П1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-15/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-10-П1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-17/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-34/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ДД-12-У1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-14(2 ЛОТ-А)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-14(2 ЛОТ-А)/20-ЛОТ 2

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 
ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊА ДЈЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ У ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД БИЈЕЉИНА
- ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ 
УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈУ ЦЕНТРУ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА   

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРАГАНА 

САДРЖАЈ
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ЈОВАНОВИЋА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ 
НАДЗОРА НАД РАДОВИМА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 
02-404-142/20 ОД 9.9.2020. ГОДИНЕ- ИЗРАДА 
ТЕМЕЉА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
КОРИСНИКА У АМАЈЛИЈАМА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНАМАПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. 
ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА 
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ                                                   



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


