
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 07. фебруар 2020. године  БРОЈ 2 / 2020

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“  97/16 и 36/19)  и члана 11. Закона о 
Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 
17. Закона о јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ”, 
број:39/14), и члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’ 13/17 
и 2/18), Градоначелник   д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У   

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА  ЗА 2020. ГОДИНУ

I
 Доноси се  Годишњи  план јавних набавки Града 
Бијељина  за 2020. годину.

II
 Непосредни руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни 
за реализовање Годишњег плана јавних набавки Града 
Бијељина  за 2020. годину, у складу са дјелокругом рада 
сваке организационе јединице.

III
 Годишњи план јавних набавки Града Бијељина  за 
2020. годину је подложан измјенама у склaду са потребама 
уговорног органа.

IV
 За набавке које нису планиране Годишњим 
планом јавних набaвки Града Бијељина    за 2020. годину 
Градоначелник доноси посебну Одлуку о покретању 
набавке.

V
 Годишњи план јавних набавки Града Бијељина  за 
2020. годину је саставни дио ове Одлуке.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-5/2020
Бијељина, 
Датум: 31 .01.2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 21. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-05-П1/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
ДД-05-П1/19

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

TEХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕДИЈСКО  ПРАЋЕЊЕ  
ИЗБОРА  СПОРТИСТЕ ГРАДА  БИЈЕЉИНА И СНИМАЊЕ 
ВИДЕО ПОРТРЕТА СПОРТИСТЕ  БИЈЕЉИНЕ  У 2019. 

ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  3.418,80 КМ (без ПДВ-а) 
односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Средства 
за финансирање физичке културе - резерва“ економски 
код:415200, потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка   без  објаве обавјештења у складу са чланом 21. 
ЗЈН. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 15.02.2020.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: 02-404-3/20         
Бијељина,     
Датум: 24.01.2020. 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ДД-05/19

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.12.2019.године и  у „Сл.гласникуБиХ“ 
бр.81/19 од 13.12.2019.године, а која се односи на набавку 
услуга: TEХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕДИЈСКО  
ПРАЋЕЊЕ  ИЗБОРА  СПОРТИСТЕ ГРАДА  БИЈЕЉИНА И 
СНИМАЊЕ ВИДЕО ПОРТРЕТА СПОРТИСТА  БИЈЕЉИНЕ  
У 2019. ГОДИНИ, није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.

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

Број:02-404-221/19
Бијељина, 
Датум: 20.01.2020.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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке  СКП-06/19

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције (Резервисани уговор у 
складу са чланом 9. ЗЈН), објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 18.11.2019. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.77/19 од 22.11.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: “Кошење и грабање градског парка“,  понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Патриот “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, достављена је једна понуда 
те Е-аукција није одржана, а на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Пaтриот“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: ............................................ 94.010,00 КМ (без 
ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-200/19 од 
10.01.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал 
или овјерену копију документа којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45.  Закона о 
јавним набавкама БиХ а који се односи на Потврду Суда 
БиХ  из којег је видљиво да му у кривичном поступку 
није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен  за 
сва кривична дјела  из члана 45. Став (1) тачка а) ЗЈН ( 
кривична дјела организованог криминала, корупцију, 
превару или прање новца, у складу са важећим прописима 
у Босни и Херцеговини)  
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражени документ уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ  
поништити поступак јавне набавке. 

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: 02-404-200/19
Бијељина, 
Датум: 20.01.2020.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  ОЗП-19-п1/19

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е - аукције,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 17.12.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ‘’ОБЈАВА 
ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2020. ГОДИНУ’’, понуду 
је доставио следећи понуђач:

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

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО НИГД  ‘’ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ 
НОВИНЕ’’, Бања Лука у потпуности испуњава услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 
  
 ДОО НИГД  ‘’ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ’’, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у  износу од: 9.909,75 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
224/19 од 15.01.2020. 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 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, 
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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:02-404-224/19
Бијељина, 
Датум: 20.01.2020.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- УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА 
(ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) УГОВOР 1 
НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-103/19 ОД: 18.07.2019. ГОДИНЕ, 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 27.11.2019.
године, Градоначелник доноси:

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

набавке: ДД-07-у1/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И 
НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И 
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) УГОВOР 1 НА УГОВОР 
БРОЈ: 02-404-103/19 ОД: 18.07.2019. ГОДИНЕ je  Д.О.О. 
‘’Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
9.283,69  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 27.11.2019. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: ДД-07-у1/19: УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА 
(ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ) УГОВOР 
1 НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-103/19 ОД: 18.07.2019. 
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 
17.12.2019. године доставио  је захтјев за учешће у складу 
са позивом на преговарање.
 
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-210/19 од 17.12.2019. 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:  02-404-210/19
Бијељина,
Датум: 20.01.2020.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 –  УСЛУГЕ  ИНТЕРНЕТА  
ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града 
Бијељина дана 08.01.2020. године, Градоначелник доноси:

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

набавке: ОЗП-22-п1/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку УСЛУГЕ  
ИНТЕРНЕТА  ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ je  АД ‘’Мтел’’ Бања 
Лука са понуђеном цијеном у износу: 11.004,00 (без ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 08.01.2020. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке – ОЗП-
22-п1/19: УСЛУГЕ  ИНТЕРНЕТА  ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 21. Закона о јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач АД. ‘’МТЕЛ’’ 
Бања Лука, као једини учесник у поступку, дана 16.01.2020. 
године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом 
на преговарање.

 Одлуком о резултатима претквалификације број: 
02-404-242/19 од 16.01.2019. године утврђено је да је понуђач  
АД ‘’МТЕЛ’’ Бања Лука 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, путем уговорног 
органа.

Број:  02-404-242/19     
Бијељина,
Датум:27.01.2020. 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 –  ИЗГРАДЊА  ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 20.12.2019. 
године, Градоначелник доноси

О Д Л У К У
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о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке: ДД-15-п3/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
ИЗГРАДЊА  ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ  je  Д.О.О. ‘’ЦСП“ 
Дворови, Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
838.790,16  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е
 
 Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’ЦСП“ 
Дворови, Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
03.01.2020. године доставио  је захтјев за учешће у складу 
са позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-230/19 од 08.01.2020.године утврђено је да 
је понуђач  Д.О.О. ‘’ЦСП“ Дворови, Бијељина испунио 
услове претквалификације прописане тендерском 
документацијом.
 Понуђач ДОО ‘’ЦСП“ Бијељина, 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 тј. неопходно је да достави Потврду 
суда према сједишту правног лица односно кандидата/
понуђача из којих је видљиво да му у кривичном поступку 
није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за 
сва кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка а) Закона 
о јавним набавкама (кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу 
са важећим прописима у Босни и Херцеговини  или земљи 
у којој је регистрован.)
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама, поништити 
поступак јавне набавке .
 
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног 
органа.

Број:  02-404-230/19
Бијељина,
Датум: 28.01.2020. 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  ОЗП-29/19

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.12.2019. године, а која се односи на 
набавку роба: „НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА УРЕЂАЈА 
ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ“, понуду су  доставили 
следећи понуђачи:

 - ДОО „SICON SAS“  Тузла
 - ДОО „ Copytrade“ Бијељина
 - ДОО „NEXЕN“ Бања Лука

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

 1. ДОО „SICON SAS“  Тузла .........................................
................................................................. 4.480,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „NEXЕN“ Бања Лука .......................................
................................................................. 5.005 ,00КМ без ПДВ-а
 3. ДОО “COPITRADE” Бијељина ................................
................................................................. 6.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „SICON SAS“  Тузла са понуђеном цијеном у 
износу од ........................................... 4.480,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
233/19 од 23.01.2020. 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 
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другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-233/19
Бијељина, 
Датум: 28.01.2020. 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 РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ 
САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА 
(РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА);
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-135/19 
ОД 22.08.2019. ГОДИНЕ, објављеног на веб страници 
Града Бијељина дана 03.01.2020. године, Градоначелник 
доноси:

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

набавке: ДД-12-у1/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ 
У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА 
(РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА);
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-135/19 
ОД 22.08.2019. ГОДИНЕ,  je  Д.О.О. ‘’Призма“ Бијељина 
са понуђеном цијеном у износу: 16.998,20  КМ (без 
ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 03.01.2020. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: ДД-12-у1/19: УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ 
САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА 
(РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА);
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-135/19 ОД 
22.08.2019. 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 21.01.2020. 
године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом 
на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-234/19 од 21.01.2020. 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:  02-404-234/19 
Бијељина,
Датум:28.01.2020. 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-12/19

I
  У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за достављање понуда уз провођење 
Е - аукције,  објављеном на Порталу јавних набавки дана 
20.12.2019. године, а која се односи на набавку услуга: 
НАБАВКА И ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. 
ГОДИНУ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ДОО „Примапром“ Бања Лука 
 - ДОО „ Мојић“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је  су исте у потпуности испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом, као и да понуђач 
ДОО „Примапром“ Бања Лука подлијеже примјени 
преференцијалног третмана домаћег те се вриједност 
понуде приликом примјене преференцијалног третмана 
домаћег умањује за преференцијални фактор од  5 %  , у 
сврху поређења понуда. 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 „Примапром“ Бања Лука ..................................
........................................................... 12.000,00  КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ Мојић“ Бијељина .............................................
...........................................................  11.714 ,47 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Примапром“ Бања Лука са понуђеном 
цијеном у износу од ........................ 12.000,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
225/19 од 23.01.2020. 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
 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:02-404-225/19
Бијељина, 
Датум: 29.01.2020. 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-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
27.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020. 
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 
 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 

Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 За  ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на 
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством 
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили 
следећи понуђачи:

 - ДOO  ’’Бијељина пут“, Бијељина;
 - ДОО  „ Galax-niskogradnja“ Брчко.

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 1
испуњавају у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
је следећа ранг листа:  

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина .........................
.............................................................................. 163.463,78 КМ
 2. ДД „ Galax-niskogradnja“ Брчко .................................
............................................................................... 189.670,83КМ

 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 1: 
Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина 
у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 
БиХ

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : .................... 163.463,78 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-232/19 од 
29.01.2020. 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.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

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

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-232/2019-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 05.02.2020. 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-26(2 Лот-а)-п1/19-Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
27.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020. 
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ

 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ, понуду су доставили следећи 
понуђачи:

 - ДOO  ’’Бијељина пут“, Бијељина;
 - ДОО  „ Galax-niskogradnja“ Брчко.

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 2 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа:  

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина ..........................
.....................................................................................173.808,71 КМ
 2. ДД „ Galax-niskogradnja“ Брчко........176.893,19 КМ

 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за 
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града 
Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и 
избјеглице БиХ

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : ..................... 173.808,71 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-232/19 од 
29.01.2020. 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. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, 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:02-404-232/2019-Лот 2
Бијељина, 
Датум:05.02.2020.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 21. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ОЗП-30/19; БРОЈ:02-404-

237/19 ОД 30.12.2019.ГОДИНЕ

I
 На основу дописа Одсјека заједничких послова 
број:02/10-054-1-01/2020 од 10.01.2020.године врши се 
измјена члана V Одлуке о приступању поступка јавне 
набавке број:02-404-237/19 од 30.12.2019.године и умјесто 
постојећег стајаће следеће:
 ‘’Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке  је  
годину дана од дана испоручивања лиценци, а лиценце ће 
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бити испоручене у року од 5 (пет) дана од дана потписивања 
Уговора’’.

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступка 
јавне набавке број:02-404-237/19 од 30.12.2019.године остају 
непромијењене.                                     

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

Број:02-404-237/19
Бијељина, 
Датум: 20.01.2020. год.

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) 
и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са чланом 101. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
17/18), Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и

О Д Л У К У
о постављању уличних тезги поводом празника 8. марта

I
 На Тргу краља Петра I Карађорђевића на платоу 
испред УР „OMCAFE SHOP“ Бијељина и на подручју 
насељеног мјеста Јања одобрава се постављање покретних 
објеката – тезги за потребе обиљежавања празника 8. марта, 
а у сврху продаје или промовисања робе или услуга из 
осмомартовског асортимана.

II
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине може издати одобрења за 
коришћење јавне површине за постављање тезги поводом 
празника 8. марта у периоду од 05.03.2020. године до 
09.03.2020. године и то само по захтјевима регистрованим 
произвођачима цвијећа, цвјећарама и произвођачима и 
трговцима са робом из осмомартовског асортимана.

III
 Одјељење из члана 2. ове Одлуке својим одобрењем 
ће утврдити обавезу плаћања комуналне таксе за коришћење 
јавне површине у складу са важећим Законом о комуналним 
таксама и Одлуком о комуналним таксама.

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

Број: 02-014-1- 252/20
Бијељина,
Датум, 04.02.2020. 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 ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У ЈУ СКУД“СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјени 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина  број: 
65/2020 од 24.1.2020. године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина  број: 
66/2020 од 24.1.2020. године и Мишљење Одјељења за 
друштвене дјелатности Града Бијељина број: 02/5-62-1-11/20 
од 31.1.2020. 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: 02-014-1-208/20
Бијељина,                                                                                         
Датум, 3.фебруар 2020. год.

 На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07 и 
109/12), члана 10.Одлуке о оснивању Јавне установе Српско 
културно-умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина 
(‘’Службени гласник града Бијељина, број: 22/13), Одлуке о 
утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења 
органа у Јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина број: 15/13) и члана 19. Статута Јавне установе 
Српског културно-умјетничког друштва ‘’Семберија’’ 
Бијељина, Управни одбор Јавне установе Српског културно-
умјетничког друштва ‘’Семберија’’ Бијељина, дана 24.01.2020. 
године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК O ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ 
УСТАНОВИ СРПСКО КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО 

ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Јавној установи Српско 
културно - умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина, 
у члану 2. ‘’стручни сарадник – кореограф извршилац 1’’ 
замјењује се реченицом ‘’стручни сарадник - кореограф 
извршилаца 2’’.
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Члан 2. 
 Овај Правилник о измјенама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 
установи Српско културно – умјетничко друштво 
„Семберија“ Бијељина сматра се закљученим даном 
доношења, а примјењиваће се почев од 01.01.2020. године.
                                 
Број:65/2020.
Бијељина,
Датум: 24.01.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), 
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 23/19), Правилника 
о расподјели средстава за спорт и физичку културу 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/18, 12/18 и 
5/19) и  Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних 
организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник 
Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката 
удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу 
са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета 
Града Бијељина за 2020. годину са економског кода 415 200 и 
буџетских ставки:

 • „Средства за спорт по Правилнику о расподјели“ 
у износу од 400.000,00 КМ и 
 • „Средства за финансирање пројеката Удружења 
грађана“ у износу од 100.000,00 КМ

II
 Средства се додјељују удружењима грађана која су 
регистрована на подручју Босне и Херцеговине, односно 
Републике Српске, имају сједиште на подручју Града 
Бијељина и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју 
Града Бијељина. 
 Укупан износ пројеката финансиран из буџета 
Града Бијељина, може бити до 5.000,00 КМ. Наведени износ 
се односи на удружења чији ће се пројекти финансирати са 
позиције „Средства за финансирање пројеката удружења 
грађана“ 

III
 Средства планирана буџетом Града расподјељују се 
удружењима чији пројекти:

 • помажу рјешавању проблема особа са посебним 
потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, 
избјеглица и повратника,

 • помажу рјешавању проблема бораца (учесници 
свих ратова),  породица погинулих, ратних војних инвалида, 
мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, 
породица цивилних жртава рата и логораша,
 • афирмишу културне потенцијале и културне 
посебности Града, иницијативе и активности у циљу 
подизања урбане културе,
 • афирмишу јавност рада и помажу у процесу 
трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за 
пружање услуга грађанима,
 • помажу развој спорта и физичке културе,
 • афирмишу и помажу у реализацији принципа 
јавности у раду државних органа и организација које се 
дијелом или у потпуности финансирају јавним  приходима,
 • афирмишу,  помажу и унапређују очување 
животне средине и подижу ниво еколошке културе,
 • афирмишу и помажу развој села, очување 
историје, традиције и обичаја,
 • афирмишу и помажу пољопривредну производњу, 
 • помажу рјешавању потреба грађана на социјалном 
и образовном нивоу,
 • укључују и ангажују већи број волонтера,
 • помажу у превенцији инцидената проузрокованих 
мржњом.

IV
 Удружења грађана којима су у претходној години 
одобрена средства за реализацију пројеката, а нису поднијела 
извјештај о утрошку тих средстава, немају права учешћа у 
додјели средстава у текућој години у којој је објављен јавни 
оглас.

V
 Слeдећи пројекти неће бити финансирани: 

 • Пројекти удружења која нису извршила своје 
обавезе по раније одобреним пројектима финансираним из 
Буџета Града,
 • Пројекти кoји се однoсе на повремене 
конференције, осим ако су неопходне за успјешну 
имплементацију пројекта,
 • Пројекти који се односе на финансирање редовних 
активности подносиоца пројектног приједлога или њихових 
партнера,
 • Пројекти који се базирају на инвестиционим 
улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката 
или на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну 
имплементацију пројекта,
 • Пројекти којима је предвиђен дио 
административних трошкова (људски ресурси, путовања/
превоз, канцелариjски трошкови) већи од 20% укупних 
трокова пројекта,
 • Пројекти који представљају индивидуална 
спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање 
у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, 
тренинг курсевима,
 • Пројекти који су усмјерени према вјерским 
циљевима и активностима,
 • Пројекти који су усмјерени према политичким 
активностима,
 • Пројекти који су намијењени за искључиву добит 
појединца,
 • Пројекти који се заснивају на додјељивању 
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средстава трећој страни,
 • Недостатак формалних услова за кандидовање 
пројекта (непотпуна или нетачна документација),
 • Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде 
везане за проблем,
 • Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
 • У приједлогу пројекта недостају кључне 
информације,
 • Активности предвиђене пројектом већ постоје.

VI
 Удружење подноси пријаву на јавни оглас на 
прописаном обрасцу.

 Уз пријаву се обавезно доставља:

 1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на 
подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске 
(овјерена копија),
 2. Идентификациони број из регистра пословних 
субјеката (овјерена копија),
 3. Кратак опис организације са подацима о 
претходно реализованим пројектима,
 4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу 
средстава,
 5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава 
из других извора за пројекат ако тражи суфинансирање,
 6. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило 
средства од другог донатора за пројекат, или дио пројекта 
којим аплицира на јавни оглас,
 7. Доказ да је удружење активни учесник највећег 
ранга такмичења (Премијер лиге) у колективном спорту, 
 8. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило 
средства из Буџета Града Бијељина по Одлуци о расподјели 
средства за спорт и физичку културу за 2020. годину.

 Доказ и Изјава из тачке 7. и 8. односе се само на 
спортске клубове који се такмиче у Премијер лиги Босне и 
Херцеговине, а не на остала удружења.

VII
 Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику 
Града Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне 
новине“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и 
званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbi-
jeljina.org.

 Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног 
огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити 
прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли 
Градске управе.
 Захтјев са потребном документацијом у 
запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице), 
или препорученом поштом на адресу:
 
 Градска управа Града Бијељина
 Трг краља Петра Првог Карађорђевића  1.
 Комисија за расподјелу средстава удружењима 
грађана са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

 Сви неопходни обрасци, могу се преузети у 
Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене 
дјелатности, или на адреси званичне интернет презентације 
Града Бијељина (www.gradbijeljina.org).

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ 
НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!

 У прилогу:

 • Смјернице за апликанте (обавезно прочитати!) 
Смјернице се могу преузети на адреси званичне интернет 
презентације Града Бијељина (www.gradbijeljina.org) и у 
Одјељењу за друштвене дјелатности.

 За све додатне информације можете се обратити 
службеницима Одјељења за друштвене дјелатности.
 
Број: 02-014-1-167/20
Б и ј е љ и н а,
Датум: 29.01.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), и Одлуке о критеријумима и поступку 
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса 
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
22/14), Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е: 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
                                                        

I
 Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са 
Одлуком о критеријуму и поступку за додјелу и престанак 
статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                                        

II
 Статус удружењa од општег интереса за Град 
Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог 
Градоначелника, а на основу ранг - листе и приједлога који 
сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса. 

III
 Удружења грађана која већ имају статус удружења 
грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају 
поново конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења 
услова прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима 
и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од 
општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник 
Града Бијељина“,  број: 22/14)

IV
 Организације и удружења подносе пријаве на јавни 
оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење 
јавног конкурса.
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Уз пријаву се прилаже:

 1. Доказ о регистрацији удружења, (Овјерена 
копија)
 2. Статут Удружења, (Копија)
 3. Индентификациони број (ЈИБ), ( Овјерена 
копија)
 4. Број регистрованих и активних чланова 
удружења, (Овјерена изјава одговорног лица)
 5. Доказ о постојању техничких, материјалних 
и људских ресусра за остваривање циљева удружења, 
утврђених Статутом или другима актом удружења, 
(Оргинал)
 6. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада 
удружења за текућу годину, (Оргинал)
 7. Извештај о раду за предходну годину, са 
финансијским извештајем, усвојен од стране надлежног 
органа удружења, ( Оргинал)
 8. Списак реализованих пројеката или активности 
у области у којој конкуришу за проглашење удружења од 
општег интереса за Град, (Оргинал)
 9. Доказ да удружење или овлашћено лице није 
кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења 
(Оргинал)
 10. Доказ да се против удружења или одговорног 
лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези 
са вршењем дјелатности удружења, (Оргинал)
 11. Остала документација 

 Удружења која не доставе горе наведене доказе 
немају право учешћа у конкуренцији за проглашење 
удружења од општег интереса за Град.

V
 Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се 
преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за 
друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет 
презентације Града Бијељина (www.gradbijeljina.org).

VI
 Средства за финансирање рада удружења од општег 
интереса за Град обезбеђују се у складу са Буџетом Града 
Бијељина за 2020. годину у износу од 140.000,00 КМ.
       
 Код утврђивања висине средстава узимаће се у 
обзир програм рада и активности удружења за годину за коју 
се додјељују средства, као и предходно кориштена средства 
додијељена од стране Града. Висина средстава одређује се 
на основу утврђивања годишњег програма суфинансирања 
активности удружења грађана на коју сагласност даје Градо
начелник.                       

VII
 Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику 
Града Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне 
новине“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и 
званичној интернет  страници Града Бијељина www.gradbi-
jeljina.org.

 Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

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

 Република Српска 
 Градска управа Града Бијељина 
 Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1.
 Комисија за утврђивање статуса удружења од 
општег интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

VIII
 О резултатима конкурса за утврђивање статуса 
удружења од општег интереса за Град 
Бијељину, сви учесници ће бити обавјештени писменим 
путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.           
                                                                                                                                                        
Број: 02-014-1-168/20
Бијељина,
Датум: 29.01.2020. год.

 На основу члана 19. става 2. Закона о социјалном 
становању Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 54/19 ),Члан 59. став 1. тачка 
21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број:97/16 и 36/19), члана 71. став 1. 
тачка 2 Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), уз претходну сагласност Републичког 
секретаријата за расељена лица и миграције број 26.05-
07-1024-13/19 од 12.12.2019. године, Градоначелник Града 
Бијељина, дана 31.12. 2019.године, доноси:

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА 
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Члан 1.
 (1) Овим правилником се прописује начин 
управљања и одржавања стамбених јединица социјалног 
становања, начин обезбјеђивања сигурног и неометаног 
коришћења стамбених јединица, чување употребне и 
тржишне вриједности стамбене јединице, старање о 
инвестиционом и текућем одржавању, вођење евиденције 
стамбених јединица и Уговора о закупу, предузимање и 
других мјера с циљем домаћинског управљања стамбеним 
јединицама социјалног становања које су у власништву 
Града Бијељина.
 (2) Управљање и одржавање фонда стамбених 
јединица социјалног становања је од општег интереса за 
Град Бијељину.
 (3) Приликом коришћења стамбене јединице и 
закљученог уговора о закупу, прикупља се закупнина на 
посебном рачуну Града Бијељина, која се користи у сврху 
одрживог управљања и одржавања стамбених јединица, 
а ова средства ће се распоређивати по потреби у складу 
са Акционим планом који Град Бијељина доноси једном 
годишње.

Члан 2.
 (1) Све послове у вези са управљањем и одржавањем 
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стамбеног фонда социјалног становања у име Града Бијељина 
врши Градоначелник, путем организационих јединица 
Градске управе града Бијељина у складу са прописима које 
прописује Закон о одржавању зграда и другим прописима   
 (2) Управљање подразумијева активности 
усмјерене на осигурање безбиједног и неометаног 
кориштења стамбених јединица и очување њихове 
употребне и тржишне вриједности, а што обухвата бригу 
о текућем и инвенстиционом одржавању, администрацију 
и заштиту стамбених јединица од незаконитог и 
недозвољеног кориштења, те предузимање других мјера у 
циљу домаћинског управљања фондом стамбених јединица 
социјалног становања.

Члан 3.
 (1) Управљање објектима социјалног становања 
подразумијева координацију и усмјеравање појединачних 
и свеукупних дјеловања ради њиховог складног 
функционисања и оптималног остваривања утврђених 
задатака, а у циљу ефикасног кориштења и одржавања 
стамбеног објекта и задржавања његове вриједности, 
а представља низ континуираних административних, 
финансијских и техничких активности, као што су:
 1) Одржавање зграде као цјелине и заједничких 
дијелова зграде, 
 2) одлучивање о осигурању и кориштењу 
финансијских средстава, 
 3) осигурање кориштења зграде. 
 (2)  Друга питања од значаја за управљање зградом, 
као што су:
 1) Повјеравање/преузимање послова управљања 
зградом,
 2) израда записника о преузимању зграде на 
управљање,
 3) закључивање уговора о закупу,
 4) субвенционисање становања,
 5) отварање рачуна за предвидиве трошкове 
управљања и одржавања, на који се уплаћује закупнина,
 6) праћење прихода и расхода,
 7) електронско вођење свих релевантних података 
(sоft ware),
 8) евидентирање зграда, стамбених јединица и 
корисника стамбенихјединица,
 9) евидентирање свих интервенција на објекту,
 10) формирање комисије за утврђивање 
грађевинског стања објекта,
 11) израда и реализација годишњег програма 
управљања, одржавања и побољшања зграде, као и 
предвидивих трошкова и финансијског оптерећења,
 12) израда годишњег (кварталног) извјештаја о 
управљању и одржавању зграде,
 13) доношење Одлуке о кућном реду,
 14) израда информација које се односе на планиране 
активности,
 15) израда цјеновника радова-услуга, калкулација и 
прикупљање понуда,
 16) уговарање и извођење радова и надзор,
 17) поступање по налогу надлежних инспекцијских 
органа,
 18) надзор,
 19) мониторинг и др.

 (3) Одржавања стамбене зграде социјалног 

становања је спрјечавање и отклањање кварова и спречавање 
штете која може настати на заједничким дијеловима зграде 
и припадајућим стамбеним јединицама.

Члан 4.
 (1) Одржавање објеката социјалног становања 
подразумијева одржавање станова у објектима и одржавање 
заједничких дијелова и уређаја објеката.
 (2) Послови одржавања објеката социјалног 
становања, у зависност и од њихове природе, обима и 
динамике извођења, су:
 1) Редовно/текуће одржавање које подразумијева 
извођење радова ради спречавања оштећења која настају 
употребом зграде, или ради отклањања тих оштећења, 
редовно техничко одржавање, као што су редован преглед 
разних инсталација и уређаја, те хигијенско и одржавање 
зеленила, ради задовољавајућег нивоа употребљивости 
зграде.
 2) Инвестиционо одржавање / велике поправке 
које подразумијева велике поправке или преправке и 
замјену уређаја, инсталација и дијелова зграде (као што 
су кров, фасада, столарија), како би се објекти у корисном 
периоду трајања могли нормално користити за становање, 
с тим да се обим радова, рокови извођења, те финансијска 
средства, планирају кроз посебан програм инвестиционог  
одржавања.
 3) Хитне поправке што подразумијева радове на 
спрјечавању и отклањању узрока непосредне опасности по 
живот и здравље људи у објекту, или поред њега у домету 
опасности, као и непосредне опасности за оштећење 
имовине, који се изводе без одлагања- радови хитне 
интервенције.
 4) Нужне поправке што подразумијева радове 
на отклањању оштећења на објекту која представљају 
опасности за живот и здравље људи – радови нужне 
поправке.
 5) Поправке послије природне непогоде у циљу 
санације посљедица природне непогоде или више силе на 
заједничким дијеловима зграде и становима, у складу са 
планом санације природне непогоде које израђује надлежни 
орган власти.

Члан 5.
 (1) Корисник стамбене јединице/стана социјалног 
становања је обавезан одржавати стан и извршавати 
одређене послове ради очувања затечених вриједности 
стана, односно зграде као цјелине, као и бринути се и 
одржавати у исправном стању стан који користи, на начин 
да другим станарима не узрокује штету. 
 (2) Корисник стана је дужан организовати и 
сносити трошкове текућег одржавања стана и то:
 1) Редовне прегледе и сервисирање инсталација 
водовода и канализације од прикључка на заједничку 
водоводну и канализациону вертикалу зграде до прикључка 
на санитарни уређај у стану (сифон,судопере, умиваоник и 
сл.),
 2) одчепљење и чишћење канализационе мреже 
која припада само стану и одношење изливних остатака,
 3) поправке или замјену дијелова електричних 
инсталација у стану (прекидача, сијалица и др.),
 4) дезинсекцију и дезинфекцију стана,
 5) кречење просторија у стану,
 6) поправку или замјену окова, брава, катанаца и 
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других уређаја за затварање просторија у стану,
 7) чишћење снијега и леда са прозора, балкона, лођа 
и тераса свог стана,
 8) одржавање хигијене у стану,
 9) друге радове којима се осигурава текуће 
одржавање стана на задовољавајућем нивоу
             употребљивости.

 (3) Извођење радова текућег одржавања стана 
финансира корисник стана уз обавезу прилагођавања 
правилима кућног реда и поступања с пажњом доброг 
домаћина.

Члан 6.
 (1) Град је дужан да из посебног фонда формираног 
из средстава закупнине врши и финансира инвестиционо 
одржавање стамбених јединица и то уградњу, поправку или 
замјену:
 1) Гријања у стамбеним јединицама,
 2) телефонских и електро инсталација,
 3) водоводних и канализационих инсталација,
 4) друге радове којима се обезбјеђује 
функционалност и употребљивост стамбених јединица, ако 
је иста угрожена.
 (2) Изузетно у случајевима када се уградња врши 
на изричит захтјев и потребу корисника стана, уколико 
је власник стана сагласан са истим, радове из овог може 
предузети и финансирати корисник стана уз писмену 
сагласност власника.
 (3) Корисник стана није овлаштен вршити у стану 
било какве преправке и реконструкције без писмене 
сагласности власника.

Члан 7.
 (1) У заједничке дијелове зграде спадају: 
 1) Носива конструкција зграде (темељи, носиви 
зидови, стубови, међуспратна конструкција, кровни 
покривач /коси и равни), 
 2) кровови (изолације, цријеп, салонит и слично),
 3) проходне и непроходне заједничке терасе, 
 4) подрумски простор без станарске оставе, 
 5) поткровље-таван, 
 6) заједничко спремиште, 
 7) просторија за састанке, вешерај, котловнице које 
нису у власништву јавних предузећа и сл.,
 8) фасаде зграде, улазна врата и прозори заједничких 
простора,
 9) кровна и остала лимарија (сливне вертикале, 
олуци и друго), 
 10) димњаци, вентилациони канали, хидранти, 
против пожарни апарати, цријева са млазницама и слично), 
заједничка степеништа, ограде, пожарни прилази и слично, 
 11)  лифтови за пријевоз путника и терета са 
свим инсталацијама које осигуравају нормално и сигурно 
кориштење истих, 
 12) електричне инсталације од главних осигурача 
до помоћне разводне плоче, 
 13) водоводне вертикалне и хоризонталне 
инсталације од првог вентила у стану и другим посебним 
дијеловима зграде до главног водомјера (искључујући 
водомјер), 
 14) санитарни уређаји, инсталације водовода и 
канализације у заједничким просторијама, 

 15) вертикалне канализационе инсталације од 
укључења водовода из стана и других посебних дијелова 
зграде до сабирних шахтова, 
 16) електричне инсталације расвјете степеништа 
(аутомати, сијалична мјеста и арматуре, разводна плоча, 
бројила и уклопни сат), 
 17) заједнички дијелови инсталација централног 
гријања, закључно са вентилом на гријном тијелу, као и 
гријна тијела у заједничким просторијама, 
 18) телефонске инсталације до развода за стан, 
инсталације електричних брава, интерфона, позивних 
тастатура, звона, инсталације громобрана и слично, 
 19) инсталације кабловских и антенских система, 
од разводника на улазу у зграду, на крову или у приземљу, 
до разводника инсталација на улазу у стан и друге посебне 
дијелове зграде,
 20) уређаји за снадбјевање водом (хидрофори и 
хидрофлекси), 
 21) просторије и инсталације за одлагање отпада,
 22) заједничка септичка јама и
 23) други дијелови и уређаји који служе 
заједничкојсврси.

 (2) Корисници станова социјалног становања имају 
право да неометано користе заједничке дијелове зграде без 
повређивања права осталих корисника.
 (3) Одржавање заједничких дијелова стамбених 
јединица из члана 1. став 1. овог правилника врши се у 
складу са одговарајућим прописима којим се прописује 
одржавање зграда у Републици Српској.

Члан 8.
 (1) Под редовним одржавањем заједничких дијелова 
и уређаја зграде према закону сматра се: 
 1) Редовно одржавање чистоће заједничких 
просторија, 
 2) редовно плаћање утрошка електричне енергије у 
заједничким дијеловима и уређајима зграде, 
 3) кречење и бојење зидова, стропова, вањске 
и унутрашње столарије и остали молерско – фарбарски 
радови, 
 4) бојење браварије, радијатора, других гријних 
тијела и других одговарајућих елемената, 
 5) замјена кровова, 
 6) керамичарски и други радови на завршним 
облогама подова и зидова, 
 7) замјена подних облога и премазивање подова, 
 8) поправка фасаде,
 9) замјена и поправак столарије, укључујући и 
елементе заштите од вањских утицаја (капци, жалузине и 
слично),
 10) поправка покрова и равног крова, дјелимична и 
потпуна санација,
 11) одржавање расвјете и других електричних 
уређаја, (замјена сијалица, прекидача, утичница, звона, 
свјетиљки, интерфона и слично), као и одржавање вањске 
расвјете која припада згради, 
 12) замјена и поправка брава и других елемената, 
 13) одржавање насада, стаза, опреме и других 
елемената на земљишту који припадају згради (ограде, 
справе за игру дјеце, оквири за чишћење тепиха, клупе и 
слично), 
 14)  редовни сервиси лифта, 
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 15) редовни сервиси противпожарне инсталације и 
противпожарних апарата, 
 16) редовни сервиси агрегата за расвјету, 
хидрофорских постројења и препумпних станица за 
отпадну воду и пумпних станица за воду,
 17) редовни сервиси на антенским уређајима, 
уређајима за пријем телевизијско гпрограма, укључујући и 
уређаје за кабловску и сателитску ТВ,
 18) редовни сервиси на инсталацијама водовода, 
канализације и електро инсталација и машинских 
инсталација, 
 19) редовни сервиси осталих апарата и уређаја у 
згради према упутству произвођача, 
 20) одржавање и чишћење димњака и 
вентилационих канала,
 21) дезинсекција, дезинфекција и дератизација 
заједничких просторија зграде и посебних дијелова и 
уређаја зграде када се обавља у цијелој згради у циљу трајног 
отклањања штеточина и гамади, 
 22) чишћење одводних решетака, одвода и олука,
 23) чишћење септичких јама.
 (2) Власник објекта намијењеног за социјално 
становање је дужан да из посебног фонда формираног из 
средстава закупнине у складу са чланом 1. став 3. Овог 
правилника врши и финансира одржавање заједничких 
дијелова зграде.
 (3) Корисник који у стану, дијелу стана или на 
другим дијеловима зграде или уређајима, инсталацијама и 
опреми, намјерно или непажњом, проузрокује штету, или 
их проузрокују чланови његовог породичног домаћинства, 
или лица која су у стану и згради уз његов пристанак, 
обавезан је организовати и сносити трошкове поправки.
 (4) Уколико корисник стана не организује поправку 
и не плати припадајуће трошкове, власник зграде ће 
процијенити трошкове те поправити насталу штету, а 
трошкови поправке ће се од корисника стана наплатити 
кроз закупнину било у виду повећања сљедеће закупнине 
за пуни износ поправке било на начин да ће се трошкови 
подијелити на више мјесечних рата, а све у складу са 
договором са корисником стана.

Члан 9.
 Инвестиционо одржавање подразумијева веће 
поправке или замјену заједничких дијелова/уређаја зграде 
који су од утицаја за кориштење станова и заједничких 
дијелова зграде, а финансирање инвестиционих захвата 
врши се из дијела прикупљене закупнине за кориштење 
стана.
 1) Инвестиционо одржавање заједничких дијелова 
обухвата велике поправке:
 1. Кровне конструкције и других конструктивних 
елемената зграде,
 2. кровног покривача и других елемената крова 
(димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни 
свјетларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи 
и други елементи крова, заједничке лође и терасе и други 
дијелови крова),
 3. лифта са припадајућим дијеловима (кућица, 
лифтовско окно са инсталацијама и уређајима), као и 
испитивање исправности са издавањем употребне дозволе 
у складу са важећим прописима о лифтовима,
 4. олука, олучних цијеви и других елемената за 
одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде,

 5. хоризонталне и вертикалне хидроизолације,
 6. водоводне и канализационе мреже од прикључка 
на градску водоводну и канализациону мрежу, септичка 
или другог изливног мјеста до прикључка на санитарни 
уређај (сифон судопере, умиваоника и сличних елемената) 
у згради,
 7. вентилационих цијеви канализационе мреже и 
њихових глава на крову зграде,
 8. електроинсталације зграде до струјомјерног 
ормара,
 9. инсталација централног гријања, гријних тијела 
у згради, дијелова топлотних постројења и уређаја зграде са 
пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже, 
као и поправка или замјена инсталације за гас,
 10. пумпног постројења за избацивање воде 
(отпадне, подземне и кишне) са припадајућим
дијеловима (просторија са инсталацијама и уређајима),
 11. хидрофорског или другог пумпног постројења 
за снабдијевање зграде водом или за смањење притиска 
воде, са припадајућим дијеловима и инсталацијама,
 12. дотрајалих металних, стаклених и других 
ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим 
заједничким дијеловима зграде,
 13. канала за смеће у згради,
 14. дотрајалих подова, плафона и зидова у 
заједничким дијеловима зграде,
 15. дрвених и металних дијелова на прозорима и 
вратима заједничких просторија зграде,
 16. оштећених и дотрајалих фасада, фасадних 
облога и елемената фасаде и других спољних дијелова зграде 
са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге,
 17. инсталација и уређаја за узбуњивање у згради,
 18. громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ 
инсталација, антенских уређаја и њихових дијелова у згради,
 19. хидраната, хидрантских цријева и других 
хидрантских дијелова у згради,
 20. инсталација и уређаја за централно загријавање 
воде за заједничке просторије које припадају згради,
 21. против пожарног степеништа зграде ии 
нсталација и уређаја за заштиту од пожара,
 22. казана на чврсто гориво у заједничким 
дијеловима зграде,
 23. санитарних уређаја у заједничким дијеловима 
зграде и
 24. уређаја за нужно освјетљење и уређаја за 
резервну електро енергију (агрегата).

Члан 10.
 (1) Хитним поправкама сматра се предузимање 
радова у стану и заједничким дијеловима и уређајима 
зграде, нарочито у случају: 
 1) Кварова на систему централног гријања, 
 2) пукнућа, оштећења и зачепљења водоводне 
и канализационе инсталације, ради спречавања даљих 
штетних посљедица, 
 3) кварова на електричној инсталацији, 
 4) знатнијих оштећења димњака, димоводних и 
вентилационих канала, 
 5) продирања оборинских вода у зграде, санирања 
посљедица истог продора, те знатнијег оштећења крова, 
 6) нарушене статичке стабилности зграде или 
појединих дијелова зграде, 
 7) кварова на лифту, 
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 8) отпадања дијелова фасаде, 
 9) санирања посљедица пожара,
 10) санирања посљедица елементарне непогоде.

 (2) Поправке посљедица елементарне непогоде 
обављају се у циљу санације посљедица природне непогоде 
на заједничким дијеловима зграде и становима, а усклађује 
се са планом санације посљедица природне непогоде који 
израђује надлежни орган власти.

 (3) Корисник стана је овлашћен и дужан, без 
одгађања, пријавити штету за коју је сазнао да је настала 
на заједничким дијеловима зграде и штету у стамбеним 
јединицама, ако од њих пријети опасност осталим 
дијеловима зграде, као и да без одлагања, омогућити 
извођење ових радова у дијелу који се односи на његов 
стамбени простор или кад се ти радови морају извести из 
тог простора.

Члан 11.
 Нужним поправкама сматра се предузимање 
радова нарочито ради: 
 1) Санације кровне конструкције, носивих зидова, 
стубова, међуспратних конструкција, темеља, 
 2) санације димњака, димоводних и вентилационих 
канала, 
 3) санације равних и косих кровова, 
 4) замјене инсталација на заједничким дијеловима 
и уређајима зграде (водоводне,  канализационе, електричне, 
машинске, централног гријања и сл.), 
 5) поправка фасаде зграде, 
 6) изолације зидова, подова и темеља зграде, 
 7) сви други радови који су неопходни да се стан, 
односно зграда сачува од већег оштећења или да се заштити 
живот и имовина грађана. 

Члан 12.
 Град као власник, одржавање зграде намијењене за 
социјално становање може организовати на сљедеће начине:
 1) Закључивањем периодичног оквирног споразума 
са физичким или правним лицем за набавку радова на 
одржавању зграде намијењене за социјално становање у 
складу са прописима који су прописни Законом о јавним 
набавкама у Републици Српској.
 2) Повјеравањем одржавања професионалном 
стамбеном управнику, организацији која је регистрована за 
ову врсту дјелатности и која ове послове врши примјеном 
закона, а повјеравање послова одржавања се регулише 
уговором.
 3) Контролисано управљање на начин да ангажује 
повјереника за зграду, кућепазитеља, домара или кућног 
мајстора, с тим да повјереник може бити корисник стана 
у објекту социјално-непрофитног становања, односно 
члан породичног домаћинства корисника и друго лице уз 
одговарајуће препоруке. 
 4) У случајевима из тачке 3), власник објекта, 
преузима послове планирања, финансирања и извјештавања, 
док повјереник за зграду превентивно обавља послове на 
одржавању зграде и спречава настанак већих оштећења, те 
прикупља и пружа корисне информације, одржава редовну 
комуникацију са власником објекта и сл., а међусобни 
односи су регулисани уговором. 

Члан 13.
 Приједлог годишњег плана управљања и одржавања 
зграде урадиће правно лице коме је Град повјерио објекат 
на управљање и одржавање путем уговора, те исти 
доставити власнику - Граду који даје своје сугестије прије 
коначне потврде његовог садржаја, односно Годишњи 
план управљања и одржавања зграде сачињава надлежна 
организациона јединица Градске управе града Бијељина,  
када Град  самостално организује управљање и одржавање. 

Члан 14.
 Надлежна служба Града Бијељина ће водити 
евиденцију о приходима, расходима и утрошку средстава на 
име одржавања стамбених јединица, заједничких дијелова 
и уређаја зграде, те о испуњавању обавеза утврђених овим 
правилником и уговором о закупу.

Члан 15.
 Град путем надлежних организационих јединица 
Градске управе, у складу са  законом и другим прописима 
врши надзор над примјеном одредби овог правилника. 

Члан 16.
 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-4721/19
Бијељина,
Датум, 31. децембар 2019. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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