Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

16. фебруар 2021. године

БРОЈ 3 / 2021

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:

02-014-1-2857/20 од 01.12.2020. године и 02-014-1-2931/20 од
22.12.2020. године.

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

Број: 02-014-1-226/21
Бијељина,
Датум, 05.02.2021.год.

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, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године,
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од
21.10.2020. године, 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године,
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020. године, 02-014-1-2678/20 од
11.11.2020. године, 02-014-1-2813/20 од 20.11.2020. године,

2. у тачки 3. послије става 80. додаје се став 81. који гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина дозначе
финансијска средства у складу са могућностима Јавној
установи Бања „Дворови“ Дворови, комплексу у којем је
од почетка новембра смјештена једна од ковид-болница, с
циљем наставка борбе против пандемије“.
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
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 22.02.2021. године забрањују
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, музика
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и
пиће те сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични
скупови сличне природе), као и продаја алкохола у периоду
од 22:00 до 06:00 часова свим привредним субјектима.
Обавезују се грађани да:
- на отвореном простору и у затвореном простору
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и
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придржавају се заштитне мјере физичког растојања од
два метра, изузев дјеце млађе од 7 година живота, лица са
инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која
обављају физичку спортску и рекреативну активност у
оквиру спортских објеката,
- у затвореним просторијама да се, поред ношења
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два
метра, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. До 22.02.2021. године ограничава се радно вријеме
у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
- свим врстама угоститељских објеката за исхрану
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
- приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. До 22.02.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова,
драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
4. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
- услуге пружају заштићени маском,
- обавезно спроводе мјере дезинфекције,
- обезбједе маску грађанима који користе њихове
услуге а немају их,
- придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.
5. До 22.02.2021. 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“.
6. 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.
7. 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.
8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати
дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.

16. фебруар 2021.

9. 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.
10. Градска управа и градске службе, као и остали правни
субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад
од куће за раднике за послове за које је то могуће.
11. 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.
12. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
13. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
14. 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: 02-014-1-75/21 од
18.01.2021. године.
15. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-227/21
Бијељина,
Датум, 05.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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 ПРИВРЕМЕНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА
ПЕРИОД 01.01.2021.ГОДИНЕ ДО 31.03.2021.ГОДИНЕ
I
Доноси се привремени план јавних набавки Града

16. фебруар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Бијељина за 2021. годину за период од 01.01.2021.године до
31.03.2021.године .
II
Непосредни руководиоци организационих јединица
Градске управе Града Бијељина су одговорни за доношење
и реализовање Привременог плана јавних набавки Града
Бијељина за 2021.годину за период од 01.01.2021.године
до 31.03.2021.године , у складу са дјелокругом рада сваке
организационе јединице.
III
Привремени план јавних набавки Града Бијељина
за 2021. годину за период 01.01.2021.године до 31.03.2021.
године је подложан измјенама у склaду са потребама
уговорног органа.
IV
За набавке које нису планиране Привременим
планом јавних набавки Града Бијељина за 2021. годину
за период
01.01.2021.године до 31.03.2021.године
Градоначелник доноси посебну Одлуку о покретању
набавке.
V
Привремени план јавних набавки Града Бијељина
за 2021. годину за период 01.01.2021.године до 31.03.2021.
године годину је саставни дио ове Одлуке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-5/21
Бијељина,
Датум: 08.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ɉɅȺɇ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ ɉȿɊɂɈȾ
ɉɊɂȼɊȿɆȿɇɈȽ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ ɨɞ 01.01.2021. ɝɨɞ. ɞɨ 31.03.2021. ɝɨɞ.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
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Службени гласник Града Бијељина
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2.
ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɚɱɭɧɚɪɚ ɢ
ɲɬɚɦɩɚɱɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɥɭɦʁɟɫɟɱɧɢɯ
ɢɡɞɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

ɈȾɋȳȿɄ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

1.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɊɈȻȺ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

10.000,00

34.188,03

ɄȽɇ-01/21

ɈɁɉ-01/21

ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ
ɪɚɞɢ ɨ
ɧɚɛɚɜɰɢ ɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ

22210000-5

30200000-1

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɚɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɉȺɄ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ- ɛɟɡ
ɉȾȼ

31. Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

30 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ - ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɇȿ

ɇȿ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300

Ȼɭʇɟɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

ɇȿ

ɇȿ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Службени гласник Града Бијељина

2

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
Ɂɨɪɚɧ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɇɥɚɞɟɧ
Ⱥɪɫɟɧɨɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

16. фебруар 2021.
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20.000.00

5

ɅɈɌ 2
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ

ɍɋɅɍȽȿ ɊȿȼɂɁɂȳȿ
ɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ (ɄɈȳɍ
ɂɁɊȺȭɍȳȿ ȳɉ ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ
ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ ɊȺɁȼɈȳ
ȽɊȺȾȺ)
ɅɈɌ 1
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ

12.000,00

25.000,00

16.239,32

ɈɁɉ-02/21
ɄȽɇ-02/21

ɈȾɋȳȿɄ ɁȺ ȳȺȼɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ, ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ ɂ ɇȺȾɁɈɊ

4.

ɂɡɪɚɞɚ, ɞɢɡɚʁɧ, ɩɪɟɥɨɦ ɢ
ɲɬɚɦɩɚ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ –ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾ ȻɍȾɍȶɇɈɋɌɂ

ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɍɋɅɍȽȿ:

3.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɛɟ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
39830000-9

Ɉȳɇɂɇ-01(5 ɅɈɌɈȼȺ)/20

Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

79820000-8
71000000-8

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

ȾȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ

Ȼɭʇɟɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412900

0005301
416300-11

0005240
412 300 -1

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

3

ȭɨɪɻɨ
ȼɭʁɚɧɨɜɢʄ ɢ
Ȼɢʂɚɧɚ
ȴɨɬɢʄ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ

Ⱥɧɤɢɰɚ
Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ,
Ɉɥɝɚ
Ɍɦɭɲɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ, Ȼɨɪɤɚ
Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ
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Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. Ƚɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

90923000-3

ɍɪɟɻɟʃɟ ɢɡɥɚɡɧɨ-ɭɥɚɡɧɢɯ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɢ ɨɛɚɥɟ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ
ɦʁeɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɨɤɨ
ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ

7.

8.

90500000-2

ɉɊ-01/21
ɋɄɉ-01/21
ɋɄɉ- 02/21

77300000-3

90.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

51.282,05

34.188,03

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

6.

Ɉɩɲɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɚ
ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɉɊɂȼɊȿȾɍ

ɅɈɌ 5
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɦɚɲɢɧɫɤɨɝ ɞɢʁɟɥɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ

ɅɈɌ 4
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ

ɅɈɌ 3
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɯɢɞɪɨɝɪɚɞʃɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺɇɂ
ɍȽɈȼɈɊ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021.ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021.ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2021 ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021 ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

ȾȺ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412800-02

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412800-02

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005150
412200

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Службени гласник Града Бијељина
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Ƚɨɪɚɧ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ȼɚʃɚ ɋɬɭɩɚɪ
ɢ
Ɋɚɞɢɧɤɚ
Ɇɢɥɚɧɨɜɢʄ

16. фебруар 2021.
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10.

9.

21.367,52

44.871,79

36.324,78

25.641,02

ɅɈɌ 4
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ȽɊȺȾɋɄɂɏ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ
ɭɥɢɰɚ

ɋɄɉ-03/21
ɋɄɉ-04 (4ɅɈɌȺ)/21

17.094,02

90600000-3
60100000-9

ɅɈɌ 3
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɋȳȿȼȿɊɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ 2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɁȺɉȺȾɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɈȾɊɀȺȼȺȵȿɉɈɒȴɍɇɑȺȼȺȵȿ
ɅɈɄȺɅɇɂɏ
ɆȺɄȺȾȺɆɋɄɂɏ ɉɍɌȿȼȺ ɂ
ȽɊȺȾɋɄɂɏ ɆȺɄȺȾȺɆɋɄɂɏ
ɍɅɂɐȺ ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɂɋɌɈɑɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɉɪɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ȾȺ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412800-02

ɇȿ

ɇȿ

5

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Број 3 - Страна 8
Службени гласник Града Бијељина
16. фебруар 2021.

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2021.ɝɨɞɢɧɟ
Mɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

12.

ɅɈɌ 2
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɭɬɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɋȳȿȼȿɊɇɂ ȾɂɈ

ɄɈɒȿȵȿ - ɍɊȿȭȿȵȿ
ɉɍɌɇɂɏ ɉɈȳȺɋȺ ɂ
ɄɈɒȿȵȿ ȺɆȻɊɈɁɂȳȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɭɬɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɂɋɌɈɑɇɂ ȾɂɈ

ɅɈɌ 2
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

22.222,22

13.675,21

38.461,54

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-05 (2 ɅɈɌȺ)/21
ɋɄɉ-06 (5 ɅɈɌɈȼȺ)/21

11.

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

47.008,54
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ɂɁɊȺȾȺ ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
ɏɈɊɂɁɈɇɌȺɅɇȿ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɋɂȽɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦ
ɭɥɢɰɚɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

ɇȿ

ɇȿ

6

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

16. фебруар 2021.
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77300000-3

50232200-2

13

31.623,93

32.478,63

21.367,52

23.931,63

21.367,52

19.658,12

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
15.384,62
0005170
412800-02
Ȼɭʇɟɬ 2021.
8.547,01
0005220
412900-03

ɇȿ

7

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Службени гласник Града Бијељина

ɅɈɌ 3
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚɋȳȿȼȿɊɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ 2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚȳɍȽɈɂɋɌɈɑɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ ɉɈɒȴɍɇɑȺȼȺȵȿ
ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏ
ɉɍɌȿȼȺ ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ - ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚɁȺɉȺȾɇɂ ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ 5
Ʉɨɲɟʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɅɈɌ 4
ɋʁɟɱɟʃɟ ɤɪɭɩɧɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ
ɩɨɪɟɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ
ɚɫɮɚɥɬɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ

ɅɈɌ 3
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɭɬɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɁȺɉȺȾɇɂ ȾɂɈ
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Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021.ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

60100000-9

ɋɄɉ-07/(3 ɅɈɌȺ)/21

Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨ ɦʁɟɪɟʃɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɬɨɤɨɦ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ
ɢ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

14.

15.

16.

ɋɄɉ-08/21
ɋɄɉ-09/21
ɋɄɉ-10/21

10.256,41

487.179,48

17.094,02

48000000-8
72000000-5
50232100-1

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɉɊȿȽɈȼȺɊɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ ɈȻȳȺȼȿ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ
ɇȺȻȺȼɐɂ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021.ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2024. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2024.
0005170
412800-02
68.376,07

Ȼɭʇɟɬ 2023.
0005170
412800-02
162.393,16

Ȼɭʇɟɬ 2022.
0005170
412800-02
162.393,16

ɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
511 100-17

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
0005170
412800-02
94.017,09

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
511100-17

ȾȺ

8

Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

Ɇɢɪɫɚɞɚ ȭɟɡɢʄ

Ɇɢɥɟɧɚ
Ɇɚɪɢʁɚɧɨɜɢʄ

16. фебруар 2021.
Службени гласник Града Бијељина
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɢɲɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ȳɚʃɚ

20

19.

18

Ɉɛʁɚɜɚ ɨɝɥɚɫɚ ɭ ɞɧɟɜɧɨɦ ɥɢɫɬɭ
ɡɚ 2021. ɝɨɞɢɧɭ

ɇȿ

6.612,81

ȾȺ

ɇȿ

ȾȺ

13.675,21

85.470,08

15.000,00

ɋɄɉ-11/21
ɈɁɉ-03/21
ɈɁɉ-04/21
ɈɁɉ-05/21

Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

90470000-2

ɍɫɥɭɝɟ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨɝ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

80522000-9
50000000-5
79000000-4

ɈȾɋȳȿɄ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

17

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȾɈȾȳȿɅȿ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɂɁ ȺɇȿɄɋȺ II
ȾɂɈ Ȼ Ɂȳɇ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
Ƚɨɞɢɧɟ
0005240
412700 ɋȺ 2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
412 500

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
412 900

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412800-2

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

9

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ,
ɉɪɟɞɪɚɝ
Ʌɨɩɚɧɞɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ,
Ɉɛɪɟɧ Ȼɨɠɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ
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22.

ɍɫɥɭɝɟ ɮɢɤɫɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ
ɬɨɤɨɦ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

13.000,00

51.282,05

8.862,79

27.350,42

ȾȺ

ɇȿ

ȾȺ

ȾȺ

0005120
412 200-02

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

0005240
412 200-02

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

0005240
412 900

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

0005240
412 500

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

0005240
412 500

Ȼɭʇɟɬ 2022.
ɝɨɞɢɧɟ

0005240
412 500

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
Ɂɨɪɚɧ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
Ɂɨɪɚɧ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
Ɂɨɪɚɧ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ

10

Службени гласник Града Бијељина

64000000-6

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺ ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

24

23.

ɍɫɥɭɝɟ ɬɟɤɭʄɟɝ ɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɭɜɟɡɢɜɚʃɟ ɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
ɤɨɪɢɲɬɟʃɚ ȿ-mail ɫɟɪɜɟɪɚ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ
ɬɨɤɨɦ 2021. ɢ 2022. ɝɨɞɢɧɟ

21

ɍɫɥɭɝɟ ɲɬɚɦɩɟ, ɤɨɩɢɪɚʃɚ ɢ
ɫɤɟɧɢɪɚʃɚ ɧɚ ɢɡɧɚʁɦʂɟɧɢɦ
ɲɬɚɦɩɚɱɢɦɚ ɢ
ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɭɪɟɻɚʁɢɦɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɞɢʁɟɥɨɜɚ ɡɚ ɬɟɤɭʄɟ ɢ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɪɚɱɭɧɚɪɚ, ɲɬɚɦɩɚɱɚ, ɫɤɟɧɟɪɚ ɢ
ɮɨɬɨɤɨɩɢɪ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ 2021. ɢ
2022. ɝɨɞɢɧɭ
50312000-5
72000000-5
79800000-2

ɈɁɉ-06/21
ɈɁɉ-07/21
ɈɁɉ-08/21
ɈɁɉ-09/21

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɉɊȿȽɈȼȺɊɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ
ɇȺȻȼɐɂ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2022. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. Ƚɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. Ƚɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ ɢ ȼɚʃɚ ɂɤɢʄ

16. фебруар 2021.
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50000000-5

Ɍȼȳ-01/21

27

26

ɅɈɌ 1
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ
ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɊȿȾɈȼɇɈ ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
ɅɈɄȺɅɇɂɏ ɂ
ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏ ɉɍɌȿȼȺ
ɂ ȽɊȺȾɋɄɂɏ ɍɅɂɐȺ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɋɄɉ-12/21
ɋɄɉ-13(2 ɅɈɌȺ)/21

ɂɁɊȺȾȺ ɂ ɍȽɊȺȾȵȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɈɉɊȿɆȿɂɡɪɚɞɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɤɭʄɧɢɯ
ɛɪɨʁɟɜɚ, ɨɝɥɚɫɧɢɯ ɬɚɛɥɢ, ɬɚɛɥɢ
ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ, ɩɭɬɨɤɚɡɚ,
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɫɬɭɛɢʄɚ ɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɡɧɚɤɨɜɚ

45233200-1

45233290-8

12.820,52

68.376,07

25.641,02

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

ɊAȾɈȼɂ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɢ ɧɚ ɢɫɬɢɦ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ
2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

25.

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

ȾȺ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412800-02

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
412500

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

11

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ
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30

29

28.

ɋɐ3/
ɋȿɐ4/
Ɂɋ

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɭɥɢɰɟ Ȼɪɚʄɟ Ʌɚɡɢʄ ɭ ɆɁ ȳɚʃɚ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦ ɡɚ
ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟ Ȼɢɏ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɅɈɌ 2
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ (ɤɪɩʂɟʃɭ)
ɭɞɚɪɧɢɯ ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɊȺȾɈȼɂ ɇȺ ɋȺɇȺɐɂȳɂ
ɍȾȺɊɇɂɏ ȺɋɎȺɅɌɇɂɏ
ɊɍɉȺ ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ (ɤɪɩʂɟʃɭ)
ɭɞɚɪɧɢɯ ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ȳɚʃɢ
ɋɄɉ-14 (2ɥɨɬɚ)/20
ɋɄɉ-15/21
ɋɄɉ- 16/21

45233142-6
45233294-6
45233140-2

42.735,04

55.555,56

85.470,09

68.376,07

34.188,03

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ

ɅɈɌ 2
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
(ɢɫɤɨɩ ɢ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ)
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

ȾȺ

ȾȺ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ
ɩɪɚɜɚ ɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟ
Ȼɢɏ

34.188,03 ɄɆ
511200-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
21.367,52 ɄɆ
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2021.
ɝɨɞɢɧɟ
0005170
412500-2

ɇȿ

ɇȿ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ
ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟ Ȼɢɏ

.
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ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ
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Службени гласник Града Бијељина

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 УСЛУГА БРОЈ:02-404-204/20
од
16.12.2020.године
ШИФРА: СКП-02 (2Лот-а)/20
I
На основу налога Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине број:02/3-37-1-1939/20
од 02.02.2021.године и Сагласности број:02-014-1-130/21
од 28.01.2021.године врши се измјена члана IV и V Одлуке
о приступању поступку јавне набавке број: 02-404-204/20 од
16.12.2020. године и умјесто постојећег стајаће следеће:
- ‘’Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума уз
провођење Е-аукције’’
и
-’’Рок за реализацију предметних услуга за оба Лота
је од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2021.
године, а у складу са расположивим буџетским средствима’’.
II
Остале одредбе Одлуке о приступању поступку
јавне набавке број: 02-404-204/20 од 16.12.2020. године
остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-204/20
Бијељина,
Датум, 05.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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-18/20
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 20.05.2020. године и у Сл.гласнику Бих
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бр. 28/20 од 22.05.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: “Oсигурање и регистрација службених аутомобила
Градске управе Града Бијељина“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука
2. АД „Дрина осигурање“ Милићи
3. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево
4. АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бања Лука
II
Одлуком
о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-103/20 од 27.01.2021. године изабран је као
најпововољнији понуђач АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бања
Лука са понуђеном цијеном у износу од 19.268,93 КМ (без
ПДВ-а). Дописом број : 193-ОНЖ/21 од 28.01.2021. године
(протоколисано код Уговорног органа под бројем 02/1217/21 од 01.02.2021. године) изабрани понуђач је одустао
од потписивања Уговора. На основу свега наведеног а у
складу са Чланом 72. Став 3. Тачка ц) ЗЈН уговорни орган
ће додјелити уговор понуђачу чија је понуда по ранг листи
одмах након понуде најуспјешнијег понуђача а то је:
АД „Дрина осигурање“ Милићи са понуђеном
цијеном у износу од: 19.535,07 КМ (без ПДВ-а)
III
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
број: 02-404-103/20 од 27.01.2021. године.
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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-103/20
Бијељина,
Датум: 05.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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)
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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-10/20
I

У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 04.12.2020. године и у Сл. Гласнику БиХ бр.80/20 од
11.12.2020. године, и Исправка за обавјештење о набавци
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.12.2020.
године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 82/20 од 18.12.2020. године
а која се односи на набавку роба: НАБАВКА РОБЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина
2. ДОО „Грађапромет“ Бијељина
3. ДОО „Глобус тим“ Бијељина
II
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број.02404-196/20 од 19.01.2021. године изабран је понуђач ДОО
„Грађапромет“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу од
75.554,30 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. Комисија за јавне набавке је утврдила да је тражена
документација достављена након истека рока од 5 (пет)
дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег
понуђача. На основу свега наведеног а у складу са Чланом
72. Став 3. Тачка ц) ЗЈН уговорни орган ће додјелити уговор
понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача а то је:
ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 75.630,23 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-196/20 од
03.02.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-196/20
Бијељина
Датум: 09.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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-24/20
I
У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 11.01.2021. године и у Сл.гласнику БиХ
бр. 03/21 од 15.01.2021. године, а која се односи на набавку
услуга: “УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД „МТЕЛ“ Бања Лука са понуђеном цијеном у
износу од: 11.980,80 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-200/20 од
03.02.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
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објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-200/20
Бијељина,
Датум: 09.02.2021. год.

Број:02-404-3/21
Бијељина,
Датум: 10.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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:

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 ДД-02/20

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-07-п1/20

I
У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.01.2021.
године, а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА
УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2021. ГОДИНИ ”, понуду је
доставио следећи понуђач:

I
У поступку јавне набавке путем Kонкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е - аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 12.01.2021.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗРАДА И
УГРАДЊА ГАРАЖНИХ РОЛО ВРАТА У ВАТРОГАСНОМ
ДОМУ ЈАЊА, понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО “Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО “Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина у
потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО “Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина, са
понуђеном цијеном у износу од: 6.780,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-03/21 од
08.02.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

1. ДОО „Žaluzine STYLE“ Зеница
2. ДОО „MB Johovac Comerc“ Главичице, Бијељина
3. ДОО „BATAR-PVC“ Батар, Главичице, Бијељина
4. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „MB Johovac Comerc“ Главичице,
Бијељина, није достављена у складу са тендерском
документацијом, односно није потписан и овјерен нацрт
уговора као што је прописано тачком 9.8.1. из тендерске
документације те се одбацује као неприхватљива у складу са
чланом 68. ЗЈН. Такође, понуда понуђача ДОО „BATAR-PVC“
Батар, Главичице, Бијељина није у складу са тендерском
документацијом из следећих разлога:
- није потписан и овјерен нацрт уговора као што
је прописано тачком 9.8.1. из тендерске документације
није достављен доказ прописан тачком 7.2.
тендерске документације који се односи на регистрацију
за обављање дјелатности која је предмет набавке у овом
поступку, те се понуда одбацује као неприхватљива у складу
са чланом 68. ЗЈН.
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 „Призма“ Бијељина .. 4.243,64 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Žaluzine STYLE“ Зеница ..................................
.................................................................... 4.247,88 КМ без ПДВ-а
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Призма“ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 4.243,64 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404205/20 од 09.02.2021. 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.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-205/20
Бијељина,
Датум: 12.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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-06/20
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 11.01.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.03/21
од 15.01.2021. године и Исправке обавјештења о набавци
објављене на Порталу јавних набавки дана 28.01.2021.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.06/21 од 29.01.2021. године,
а која се односи на набавку услуга: “Кошење и грабање
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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, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Пaтриот“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 85.470,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-203/20 од
05.02.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-203/20
Бијељина,
Датум: 10.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59.став 1.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16, 36/19) и члана 71.став 1, алинеја 25.Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17),
Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ИНВЕСТИТОРА О ФИНАНСИРАЊУ
ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ НИЈЕ КОМУНАЛНО ОПРЕМЉЕНО,
А НАЛАЗИ СЕ У ОБУХВАТУ СПРОВЕДБЕНОГ
ДОКУМЕНТА
ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА
ИЛИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за разматрање приједлога инвеститора
о финансирању опремања неизграђеног грађевинског
земљишта које није комунално опремљено, а налази се у
обухвату спороведбеног документа просторног уређења
или Урбанистичког плана Града Бијељина, именују се:
1) Богдан Тадић-предсједник,
2) Гордана Петровић-члан,
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3) Владо Работа-члан,
4) Љубинка Стевић-члан,
5) Миодраг Бешлић-члан,
6) Миленко Крбањевић-члан,
7) Марија Савић-члан,
8) Снежана Павловић-секретар.
II
Задатак Комисије из члана I овог Рјешења је да у
складу са чланом 78.Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), члановима 37. и 38.Одлуке о уређењу простора
и грађевинском земљишту („Службени гласник Град
Бијељина“, број:17/18 и 19/19), и Упутством о поступању
у поступцима обрачуна стварних трошкова опремања
градско грађевинског земљишта („Службени гласник Град
Бијељина“, број:42/20):
-разматра приједлоге инвеститора о финансирању
опремања неизграђеног грађевинског земљишта које није
комунално опремљено, а налази се у обухвату спороведбеног
документа просторног уређења или Урбанистичког плана
Града Бијељина,
-припрема одговоре инвеститорима ( о закључењу
уговора, односно неприхватању приједлога).
III
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број:02-475-242/20 од 21.08.2020.године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном Гласнику Града Бијељина.“
Број: 02-475-36/21
Бијељина,
Датум: 05.02.2021.год.

Број: 02-014-1-258/21
Бијељина,
Датум: 10.02. 2021. год.

16. фебруар 2021.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 74. став 2. Закона о
здравственој заштити (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 106/09 и 44/15) и члана 71. став 1. тачка
13. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана
05.02.2021. године донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута Јавне здравствене установе Дом здравља
Бијељина број 6263/2020 од 17.12.2020. године.
2. Одлука из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење
Министарства здравља и социјалне заштите Републике
српске број 11/04-023-30/20 од 23.12.2020. 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: 02-014-1-217/21
Бијељина,
Датум: 05.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 9/17) и члана 6. став 2. Правилника
о поступку рјешавања захтјева грађана за накнаду штете
настале усљед уједа паса луталица на територији Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 11/19)
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I

На основу члана 17. став 1. тачке 1. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 74. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Српске”,
број:106/09 и 44/15) и у складу са Одлуком о оснивању
Дома здравља Бијељина (‘’Службени гласник Општине
Бијељина’’, број: 5/94, 5/96, 19/08 и 23/10 и ‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 22/13) Управни одбор Дома
здравља Бијељина на 32. редовној сједници, одржаној дана
17.12.2020. године д о н о с и :
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

У Рјешењу о именовању Комисије за провјеру и
процјену штета насталих уједом паса луталица на територији
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
27/19 и 53/20) умјесто Васић Александре, дипл.правник
именује се Давидовић Давор, дипл.правник.

Члан 1.
Члан 23. Статута Јавне здравствене установе Дом
здравља Бијељина мијења се и гласи:

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

- основних организационих јединица (службе,
амбуланте за специјалистичке консултације, центри и
апотека),

оквиру:

Послови из дјелатности Дома здравља обављају се у
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-унутрашњих
организационих
јединица
(одјељења).
Дом здравља Бијељина организује се на следећи
начин:
1. СЛУЖБА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ,
као основна организациона јединица која обезбјеђује
здравствену заштиту по моделу породичне медицине,
организује свој рад кроз Одјељења као унутрашње
организационе јединице у чијем саставу се налазе тимови
породичне медицине, и то:
- Одјељење породичне медицине-едукативни
центар породичне медицине, као основе за координацију
тимова породичне медицине који раде у едукативном
центру породичне медицине, организованих по систему
амбуланти породичне медицине као наставно-научне базе
Медицинског факултета у Фочи,
- Одјељење породичне медицине у сједишту
установе, као основе за координацију рада тимова
породичне медицине у сједишту установе и за општине
Пелагићево и Доњи Жабар, организованих по систему
амбуланти породичне медицине,
- Одјељење породичне медицине у Јањи, као
основе за координацију рада тимова породичне медицине
у Јањи и насељеним мјестима око Јање, организованих по
систему амбуланти породичне медицине,
-Одјељење породичне медицине секторских
амбуланти, као основе за координацију рада тимова
породичне медицине, организованих по систему амбуланти
породичне медицине,
- Одјељење за промоцију здравља и превенцију
болести.
2. АМБУЛАНТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ, као основна
организациона јединица.
3. АМБУЛАНТА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
КОНСУЛТАЦИЈЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ, као основна
организациона јединица.
4. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ,
као основна организациона јединица. У саставу службе
организује се:
-Одјељење ургентне медицине, као унутрашња
организациона јединица.
5. СЛУЖБА ПРЕВЕНТИВНЕ, ДЈЕЧИЈЕ И
ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ, као основна организациона
јединица.
6.
ХИГИЈЕНСКО
ЕПИДЕМИОЛОШКА
СЛУЖБА, као основна организациона јединица.
7.
СЛУЖБА
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ДИЈАГНОСТИКЕ, као основна организациона јединица.
8. ЦЕНТАР ЗА ФИЗИКАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
У ЗАЈЕДНИЦИ, као основна организациона јединица.
9. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ
ЗДРАВЉА, као основна организациона јединица.
10. СЛУЖБА РАДИОЛОШКЕ И УЛТРАЗВУЧНЕ
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ДИЈАГНОСТИКЕ, као основна организациона јединица.
11. АПОТЕКА ЗАТВОРЕНОГ ТИПА, као основна
организациона јединица.
12. СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ
ПОСЛОВА, као основна организа-циона јединица. У
саставу Службе организује се:
-Одјељење за набавке и продају, као унутрашња
организациона јединица и
-Одјељење за рачуноводство.
13. СЛУЖБА ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ
ПОСЛОВА, као основна организациона јединица.
14. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА, као основна
организациона јединица. У саставу Службе организује се:
- Одјељење за континуирано унапређење квалитета
и сигурности здравствених услуга, заштите и здравља на
раду, као унутрашња организациона јединица и
- Одјељење за техничке послове, као унутрашња
организациона јединица
Поред организационих јединица наведених у
ставу 2. овог члана у Дому здравља Бијељина организује
се Одјељење за интерну ревизију, које је независно и
самостално у свом раду а организује се као унутрашња
организациона јединица.
Остали елементи унутрашње организације
дефинисаће се Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Дома здравља Бијељина.
У циљу обезбјеђења доступности консултативноспецијалистичких услуга, Дом здравља Бијељина може
организовати посјете консултаната-специјалиста, о чему
одлучује директор Дома здравља Бијељина закључивањем
уговора у складу са законом.
Члан 2.
После члана 23. додаје се члан 23.а који гласи:
У Одјељењима, као унутрашњим организационим
јединица Службе породичне медицине организују се рад
тимова породичне медицине у амбулантама породичне
медицине, како слиједи:
- У Одјељењу породичне медицине-едукативном
центру породичне медицине организује се рад четири
амбуланте породичне медицине.
- У Одјељењу породичне медицине у сједишту
организује се рад осталих амбуланти породичне медицине
у сједишту установе, као и рад амбуланти породичне
медицине у Мајевичкој улици, Ковиљушама, Пелагићеву и
Доњем Жабару, осим амбуланти које припадају Одјељењу
породичне медицине-едукативном центру породичне
медицине.
- У Одјељењу породичне медицине у Јањи
организује се рад амбуланти породичне медицине, како
слиједи: Амбуланте породичне медицине у Јањи, Амбуланта
породичне медицине Ново насеље Јања, Амбуланта
породичне медицине Ченгић, Амбуланта породичне
медицине Главичице и Амбуланта породичне медицине
Бањица.
- У Одјељењу породичне медицине секторских
амбуланти организује се рад амбуланти породичне медицине,
како слиједи: Амбуланта породичне медицине Модран,
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Амбуланта породичне медицине Пучиле, Амбуланта
породичне медицине Суво Поље, Амбуланта породичне
медицине Горња Чађавица, Амбуланта породичне медицине
Драгаљевац, Амбуланта породичне медицине Магнојевић,
Амбуланта породичне медицине Вршани, Амбуланта
породичне медицине Буковица, Амбуланта породичне
медицине Велика Обарска, Амбуланта породичне медицине
Горње Црњелово, Амбуланта породичне медицине Доње
Црњелово, Амбуланта породичне медицине Батковић,
Амбуланта породичне медицине Бродац, Амбуланта
породичне медицине Трњаци, Амбуланта породичне
медицине Дворови и Амбуланта породичне медицине
Амајлије.
Члан 3.
У члану 27. у ставу 1. умјесто ријечи ‘’прибављено
мишљење’’ стајаће ријечи: ‘’прибављену сагласност’’.
Члан 4.
У року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке директор Дома здравља Бијељина је дужан
донијети нови Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији Дома здравља Бијељина, ради усклађивања
истог са одредбама Статута.
Члан 5.
Ова Одлука, по претходно прибављеном мишљењу
Министарства здравља и социјалне заштите и добијеној
сагласности градоначелника Града Бијељина, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома
здравља Бијељина.
Број: 6263/2020
Бијељина,
Дана: 17.12.2020. год.

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЈЕДНИК

Зоран Васић, с.р

На основу члана 13. став 14. Закона о социјалном
становању Републике Српске
(„ Службени
гласник Републике Српске “ број: 54/19), чланa 59. став 1.
тачка 21 и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:97/16 и 36/19
), члана 71. став 1. тачка 25 и члана 90. став 3. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина “, број:
9/17), уз предходну сагласност Републичког секретаријата
за расељена лица и миграције број: 26.05-07-1024-13/19 од
11.01.2021, градоначелник Града Бијељина, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ
ДОДЈЕЛЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА
Члан 1.
У Правилнику о поступку додјеле стамбених
јединица социјалног становања („Службени гласник Града
Бијељина “, број: 24/19) у члану 5. став ( 1 ) тачка 1 ) ријеч
„ или ” замјењује се ријечју „ и ”.
Члан 2.
У члану 5. став ( 1 ) тачка 2 ) ријеч „или” замјењује
се ријечју „ и ”.
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Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-020-1/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29.01. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19), члана 71. став 1. тачка 8. Статута Грда Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и члана
76. став 3. Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20
и 42/20), Градоначелник Града Бијељина дана 02. фебруара
2021. године доноси
УПУТСТВО
О
СПРОВОЂЕЊУ
ПОСТУПКА
АНАЛИЗЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овим Упутством прописује се поступак анализе
организације и систематизације радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина (у даљем тексту: Градска управа),
односно примјене Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи (у даљем
тексту: Правилник), његова прилагођеност потребама
израженим у стратешким циљевима развоја, остваривању
законских надлежности Града, потребама грађана,
финансијском капацитету Града и принципима модерног
управљања људским ресурсима.
Члан 2.
(1) Анализа организације и систематизације радних
мјеста врши се најмање једном годишње.
(2) У смислу овог Упутства, под анализом
организације и систематизације подразумијева се провјера
усклађености организације и систематизације радних
мјеста у Градској управи према стварним потребама у
заједници на начелима ефикасности и постизања циљева
дефинисаних дугорочним плановима и програмима
развоја Града, те остваривања законских и статутарних
надлежности Градске управе као цјелине, односно провјера
оправданости иницијатива и приједлога за промјене у
постојећој организацији и систематизацији радних мјеста
у појединим организационим јединицама Градске управе,
ако се такве иницијативе и приједлози односе на већину
основних организационих јединица, у складу са одлуком
Градоначелника из члана 3. овог Упутства.
Члан 3.
(1) Поступак за анализу организације и
систематизације радних мјеста покреће Градоначелник
доношењем посебне одлуке.
(2) Одлуком из става 1. овог члана одређују се обим
и смјернице за анализу односно да ли се поступак процјене
врши за поједине организационе јединице или за цијелу
Градску управу.
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Члан 4.
(1) Поступак редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Градској управи врши
Радно тијело за анализу организације и систематизације
радних мјеста у Градској управи (у даљем тексту: Радно
тијело), кога именује Градоначелник посебним рјешењем.
(2) Број чланова Радног тијела се утврђује рјешењем.
Члан 5.
(1) У састав Радног тијела обавезно улази по један
службеник из сваке основне организационе јединице
Градске управе, као и шеф Одсјека за управљање људским
ресурсима.
(2) Члан Радног тијела може бити и лице које није
запослено у Градској управи, а које се именује у Радно тијело
након консултација са представницима цивилног друштва.
Члан 6.
Надлежности Радног тијела су:
а) редовно прати и анализира примјену Правилника
и процјењује квалитет успостављене организације,
укључујући и радна мјеста,
б) прикупља податке релевантне за организацију
Градске управе,
в) спроводи анализу рада запослених у Градској
управи,
г) у изради нацрта организације обезбјеђује
информисање и партиципацију грађана и организација
цивилног друштва,
д) на основу извршене анализе израђује извјештај
са приједлогом измјена и допуна организације и радних
мјеста у Градској управи и доставља Градоначелнику на
сагласност,
ђ) даје мишљење Градоначелнику у поступку за
промјену Правилника,
е) обавља и друге послове које му повјери
Градоначелник.
Члан 7.
Радно тијело је самостално у своме раду и одговорно
је Градоначелнику.
Члан 8.
(1) Радно тијело доноси Акциони план у коме
дефинише активности, временски оквир за њихово
спровођење и одговорна лица за њихово остварење.
(2) На Акциони план из претходног става сагласност
даје Градоначелник.
(3) Радно тијело може донијети Пословник о свом
раду којим детаљније уређује питања организације и начина
рада.
Члан 9.
Активности које дефинише Акциони план, а у
зависности од одлуке Градоначелника из члана 3. овог
Упутства, обухватају сљедеће елементе:
1.анализа законских надлежности Града односно
њихове промјене,
2.анализа стратешких циљева и планова Града,
3.анализа финансијских капацитета Града,
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4. анализа потреба и мишљења грађана и цивилног
друштва,
5. анализа постојеће организације Градске управе и
6. анализа постојеће праксе управљања људским
ресурсима у Градској управи.
Члан 10.
Анализа законских надлежности Града обухвата
све промјене у позитивним прописима који дефинишу
и мијењају самосталне и пренесене послове Града као и
ресурсе који су потребни за њихово испуњење .
Члан 11.
Анализа стратешких циљева Града и планова и
програма рада Скупштине Града, Градоначелника и Градске
управе, обухвата краткорочне и средњорочне циљеве
развоја, договорене приоритете, са посебним освртом
на ресурсе и активности које су неопходне за остварење
циљева.
Члан 12.
Анализа
финансијских
капацитета
Града
укључује потенцијалне трошкове за остварење планова
по органиазционим јединицама, приказане аналитички,
трошкове консултација грађана у процесу доношења буџета
и остале активности, усклађено са временским оквиром
буџетског календара као и евентуалне уштеде.
Члан 13.
Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног
друштва обухвата:
а) анализу захтјева поднесених према Закону о
слободи приступа информацијама,
б) анализу притужби и похвала грађана на рад
Градске управе,
в) истраживања јавног мњења, анкете грађана о
задовољству пруженим услугама и слично.
Члан 14.
Анализа постојеће организације Градске управе
укључује анализу њеног дјеловања у складу са критеријумима
ефикасности и економичности.
Члан 15.
Анализа праксе управљања људским ресурсима у
Градској управи обухвата све праксе у управљању људским
ресурсима уведене у Градску управу, а посебно улогу Одсјека
за управљање људским ресурсима.
Члан 16.
По завршетку поступка анализе Радно тијело
израђује извјештај са евентуалним приједлогом измјена и
допуна организације и систематизације Градске управе и
доставља га Градоначелнику у писаном облику.
Члан 17.
(1) Градоначелник на извјештај Радног тијела из
члана 16. овог Упутства доставља мишљење са одобреним
приједлогом за измјену организације и систематизације
радних мјеста у Градској управи.
(2) На основу мишљења и одобреног приједлога из
претходног става израђује се приједлог измјена и допуна
Правилника о организацији и систематизацији радних
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мјеста у Градској управи који се доставља Градоначелнику
ради доношења коначне одлуке.
(3) Одредбе из става 1. и 2. овог члана не искључују
право Градоначелника да доноси измјене и допуне
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи у складу са законом, и без Радног
тијела, уколико то налажу потребе рада, организација или
рационализација послова или други оправдани разлози.
Члан 18.
Након ступања на снагу Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста у Градској управи приступа
се:
а) изради организационе шеме према усвојеној
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи и иста се презентује запосленима и јавности,
б) измјени и допуни постојећих докумената који су
од утицаја на организацију и систематизацију радних мјеста
у Градској управи.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи
Упутство о спровођењу поступка анализе организације
и систематизације радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина (“Службени гласник града Бијељина”, број: 06/14
и 14/16).

16. фебруар 2021.

Заступници: Славко Кулић, предсједник Управног одбора
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално
и без ограничења.
Број: 02/3-372-3/21
Бијељина,
Дана, 20.01.2021. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић,с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-1/21 од 02.02.2021. године,
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 276 упис регистрације Заједнице
етажних власника „МАЈЕВИЧКА 176“ улица Мајевичка бр.
176 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МАЈЕВИЧКА 176“ улица Мајевичка бр. 176 Бијељина,
Регистарски лист број: 276.
Оснивачи: 18 етажних власника зграде.

Члан 20.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

Број: 02-014-1-192/2021
Бијељина,
Датум: 02.02.2021. год.

Заступник: Драгана Ђурђић, предсједник управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-3/21 од 20.01.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 279 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника стамбено-пословне зграде
„Ламела IV Пере Станића 1-3 и 5“ Бијељина, улица Пере
Станића 1-3 и 5, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
стамбено-пословне зграде „Ламела IV Пере Станића 1-3
и 5“ Бијељина, улица Пере Станића 1-3 и 5, Бијељина,
Регистарски лист број: 279.
Оснивачи: 22 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

Број: 02/3-372-1/21
Бијељина,
Дана, 02.02.2021. год.

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић,с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-145/20 од 02.02.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 277 упис регистрације Заједнице
етажних власника
„БЕОГРАДСКА 32В-2020“, улица
Београдска 32в, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„БЕОГРАДСКА 32В-2020“, улица Београдска 32в, Бијељина,
Регистарски лист број: 277.
Оснивачи: 21 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
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својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступници: Жељко Крављача, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-145/20
Бијељина,
Дана, 02.02.2021. год.

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић,с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-146/20 од 02.02.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 278 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ФИЛИПА ВИШЊИЋА
50“, улица Филипа Вишњића 50, Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 50“, улица Филипа Вишњића 50
Бијељина, Регистарски лист број: 278.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
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Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Стојан Ерак, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Љубиша Лазаревић.
Број: 02/3-372-2/21
Бијељина,
Дана, 04.02.2021. год.

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић,с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-144/20 од 05.01.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 275 упис регистрације Заједнице
етажних власника „КАРАЂОРЂЕВА 24“ улица Карађорђева
бр. 24 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„КАРАЂОРЂЕВА 24“ улица Карађорђева бр. 24 Бијељина,
Регистарски лист број: 275.
Оснивачи: 16 етажних власника зграде.

Заступници: Зоран Зекановић предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

Број: 02/3-372-146/20
Бијељина,
Дана, 02.02.2021. год.

Заступник: Иван Васић, предсједник управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић,с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-2/21 од 04.02.2021. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број 228 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника „ГЕТЕОВА 2“ Бијељина, улица
Гетеова бр. 2 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ГЕТЕОВА 2“ Бијељина, улица Гетеова бр. 2, Регистарски
лист број: 228.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.

Број: 02/3-372-144/20
Бијељина,
Дана, 05.01.2021. год.

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

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

1

12. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДАВИДОВИЋ
ДАВОРА,
ДИПЛ.ПРАВНИКА
УМЈЕСТО
ВАСИЋ АЛЕКСАНДРЕ, ДИПЛ. ПРАВНИКА
У КОМИСИЈУ ЗА ПРОВЈЕРУ И ПРОЦЈЕНУ
ШТЕТА
НАСТАЛИХ
УЈЕДОМ
ПАСА
ЛУТАЛИЦА
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
20
БИЈЕЉИНА
13. РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
20
ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

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

1

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПЛАНА
ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД
01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ

2

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД
ПРИВРЕМЕНОГ
ФИНАНСИРАЊА
ОД
01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ

14. ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СТАМБЕНИХ
22
ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

4

15. УПУТСТВО
О
СПРОВОЂЕЊУ
ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У
22
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНИ
ОДЛУКЕ
О
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА БРОЈ: 02-404-204/20 од 16.12.2020.
16
године ШИФРА: СКП-02 82 Лот-а)/20

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
20
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
ОЗП-10/20

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ „ЛАМЕЛА
24
IV ПЕРЕ СТАНИЋА 1-3 И 5“ БИЈЕЉИНА

2.

7.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17
ОЗП-24/20

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈЕВИЧКА 176“
24
БИЈЕЉИНА

3.

8.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
18
ДД-02/20

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БЕОГРАДСКА 32В24
2020“ УЛИЦА БЕОГРАДСКА 32В БИЈЕЉИНА

4.

9.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
18
ТВЈ-07-п1/20

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
25
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 50“ БИЈЕЉИНА

5.

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГЕТЕОВА 2“, УЛИЦА
25
ГЕТЕОВА БР. 2 БИЈЕЉИНА

6.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КАРАЂОРЂЕВА 24“
25
БИЈЕЉИНА

5.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
ОЗП-18/20

6.

10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
19
СКП-06/20
11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ИНВЕСТИТОРА
О
ФИНАНСИРАЊУ
ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ НИЈЕ КОМУНАЛНО
ОПРЕМЉЕНО, А НАЛАЗИ СЕ У ОБУХВАТУ
СПРОВЕДБЕНОГ ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА ИЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
19
ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

