
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 27. март 2020. године  БРОЈ 11 / 2020

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

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

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. 
године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године и 02-014-
1-677/20 од 25.03.2020. године, у тачки 3. послије става 5. 
додаје се став 6. који гласи:

 ‘’Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту Градске 
управе Града Бијељина да за потребе Дома здравља и 
МУП-а (за локацију Дом ученика у Бијељини) обезбједи 100 
заштитних одијела и 500 заштитних маски.’’

 2. У тачки 3. послије става 6. додаје се став 7. који гласи:

 ‘’Налаже се Одјељењу за привреду и Одсјеку за 
послове мјесних заједница Градске управе Града Бијељина 
да искоординишу активности са директором ЈЗУ Болница 
‘’Свети Врачеви’’ Бијељина у вези са поступком набавке 
визира за потребе ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина.’’

 3. У тачки 3. послије става 7. додаје се став 8. који гласи:

 ‘’Налаже се Служби заједничких послова Градске 
управе Града Бијељина да обезбједи дезинфекциона средства 
за возила Градске управе Града Бијељина и Комуналне 
полиције.’’

 4. У тачки 4. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

 ‘’Задужују се: МУП РС, ПУ у Бијељини да 
обезбјеђује Дом ученика у Бијељини, да је Дом здравља - 
Хигијенско-епидемиолошка служба надлежан и одговоран 

за вођење карантина у простору Дома ученика у Бијељини 
и да даје потребна упутства у вези са тим, да Градска управа 
Града Бијељина обезбједи храну и материјалне трошкове за 
несметан рад Дома ученика у новонасталим условима, те да 
Дом ученика пружи неопходну логистику (спремање хране, 
чишћење, дезинфекцију, прање веша и др.).’’

 5. У тачки 4. послије става 3. додаје се став 4. који гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи Града Бијељина да 
упути захтјев Организацији Црвеног крста у Бијељини, 
да се из донаторских средстава, прикупљених од стране 
привредника, за потребе ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ 
Бијељина обезбједе новчана средства у износу од 49.140,00 
КМ (са ПДВ-ом) за набавку медицинске опреме – 5 монитора 
Draeger VISTA 120 (према приложеној спецификацији од 
стране ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина). ‘’

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

Број: 02-014-1-688/20
Бијељина,
Датум, 26. март 2020. год.

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

Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о ангажовању Јединице цивилне 
заштите опште намјене Градске управе Бијељина и 

волонтера

 1. У Наредби о ангажовању Јединице цивилне 
заштите опште намјене Градске управе Бијељина и волонтера 
број 02-014-1-652/20 од 23.03.2020. године тачка 2. мијења се 
и гласи:
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 ‘’Задатак Јединице и волонтера је да пруже 
сву неопходну помоћ најугроженијим  категоријама 
становништва на подручју Града Бијељина (лица старија од 
65  година, пензионери, инвалидна лица, самци, труднице и 
хронични болесници), у  циљу обезбјеђивања намирница и 
основних животних потрепштина, а путем Call центра на 
бројеве 055/233-154 и 055/233-155.

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

Број:    02-014-1-701/20
Бијељина,
Датум, 27. март 2020. год.

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

Н А Р Е Д Б У
о поновној дезинфекцији јавних површина на подручју 

града Бијељина

 1. Налаже се комуналним предузећима да почев 
од 27.03.2020. године (у вечерњим сатима) поново изврше 
дезинфекцију јавних површина на подручју града Бијељина 
и да о томе благовремено достављају извјештаје Градској 
управи – Одсјеку за цивилну заштиту.

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

Број:    02-014-1-702/20
Бијељина,
Датум, 27. март 2020. год.

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

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

заштите и спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. 
године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-
677/20 од 25.03.2020. године и 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. 
године, у тачки 3. став 4. мијења се и гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи (мјесним канцеларијама) 
да, сваког радног дана од 07-15 часова, пруже сву неопходну 
помоћ ресорном министарству у вези са достављањем 
спискова за исплату подстицаја за 1783 регистрована 
газдинства за које је надлежно Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске.’’

 2. У тачки 3. послије става 8. додаје се став 9. који гласи:

 ‘’Налаже се Служби заједничких послова да 
обезбједи храну за Дом ученика у Бијељини до тренутка 
док тамо не буде смјештено 10 лица, на начин да ће се 
припремати два оброка дневно (један топли и један суви, за 
ручак и вечеру), а од тренутка када буде тамо распоређено 
10 лица, да ће даље припремање хране обезбједити Дом 
ученика.’’

 3. У тачки 3. послије става 9. додаје се став 10. који гласи:

 ‘’Задужује се Одсјек цивилне заштите Градске 
управе Града Бијељина да према Републичком штабу за 
ванредне ситуације и надлежним органима упути захтјев да 
се ријеши питање кретања лица старијих од 65 година који 
се баве пчеларством и пољопривредом.’’

 4. У тачки 3. послије става 10. додаје се став 11. који гласи:

 ‘’Задужује се Одјељење за друштвене дјелатности 
Градске управе Града Бијељина да од Удружење грађана за 
промоцију и заштиту Рома ‘’Отахарин’’ затражи списак 
улица у којима је потребно извршити дезинфекцију, као и 
списак лица за достављање помоћи, након чега ће Градска 
управа обезбједити 40 пакета са основним потрепштинама 
за потребе Ромске популације.’’

 5. У тачки 4. послије става 4. додаје се став 5. који гласи:

 ‘’Објекат Дома ученика у Бијељини ставља се у 
функцију почев од 27.03.2020. од 12:00 часова, са јасно 
дефинисаним задужењима у складу са ставом 3. ове тачке.’’

 6. У тачки 4. послије става 5. додаје се став 6. који гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи да за редовно 
функционисање Дома здравља обезбједи 106.000,00 КМ.’’

 7. У тачки 4. послије става 6. додаје се став 7. који гласи:

 ‘’Налаже се Дому здравља Бијељина да проведе 
законску процедуру за набавку једног санитетског возила, 
након чега ће, по достављеном предрачуну, Градска управа 
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обезбједити потребна новчана средства.’’

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

Број: 02-014-1-703/20
Бијељина,
Датум, 27. март 2020. год.

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

Н А Р Е Д Б У 
о допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. У  Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби 
на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од 
16.3.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године, 
број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. године и 02-014-1-651/20 
од 23.03.2020. године  у тачки 2. додаје се став 9. који гласи: 

 „ – фирми ‘’Спектар дринк’’ (искључиво у погледу 
хемијских производа) у периоду од 07,00 до 18,00 часова“.

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

Број:    02-014-1-704/20
Бијељина,
Датум, 27. март 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-18/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 

шифром: СКП-18/20

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

ИЗГРАДЊА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ-
ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ 
ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ 

СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) односно 
30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2020. годину са буџетске ставке “Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених површина“ 
економски код 412800; потрошачка јединица 0005170.
 

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2020.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: 02-404-77/2         
Бијељина,       
Датум, 23. март 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 

О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА: СКП-25/20 БРОЈ:02-404-67/20 ОД 

10.03.2020.ГОДИНЕ
 

I
 На основу захтјева Одјељења за стамбено-

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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комуналне послове и заштиту животне средине број: 02/3-
37-1-429/20 од 25.03.2020. године врши се измјена члана 
IV Одлуке о приступању поступка број: 02-404-67/20 од 
10.03.2020. године и умјесто постојећег стајаће следеће:
 
 ‘’Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

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

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступка 
јавне набавке број: 02-404-67/20 од 10.03.2020.године остају 
непромијењене.

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

Број:02-404-67/20
Бијељина,         
Датум, 25. март 2020.год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

2. НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ 
О АНГАЖОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
БИЈЕЉИНА И ВОЛОНТЕРА

3. НАРЕДБА О ПОНОВНОЈ 
ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

5. НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ 
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-18/20

7. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О  
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ    НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА: СКП-25/20 БРОЈ: 02-404-67/20 
ОД 10.03.2020.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


