Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

15. јануар 2019. године

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
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), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПР – 01/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПР-01/18

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 897.435,90 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.050.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од
299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00 КМ (са ПДВом) ће бити обезбјеђена из буџета за 2019. годину, средства
у износу од 299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00
КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбјеђена из буџета за 2020.
годину и средства у износу од 299.145,30 КМ (без ПДВ-а)
односно 350.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбјеђена из
буџета за 2021. годину.
Буџетска ставка са које су обезбијеђена средства
је „Трошкови дезинсекције“, потрошачка јединица 0005150;
економски код 412 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Оквирног споразума
до
31.12.2021. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
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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:02-404-232/18
Бијељина,
Датум, 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-н-02-п1/18
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под шифром: ПЉ-н-02-п1/18
II
За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2019.,2020.,И 2021. ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 358.974,36 КМ (без ПДВ-а)
односно 420.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства)). Средства
у износу од 119.658,12 КМ (без ПДВ-а) односно 140.000,00
КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбјеђена из буџета за 2019.
годину, средства у износу од 119.658,12КМ (без ПДВ-а)
односно 140.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбјеђена из
буџета за 2020. годину и средства у износу од 119.658,12 КМ
(без ПДВ-а) односно 140.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће бити
обезбјеђена из буџета за 2021. годину
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
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поступка уз провођење е-аукције, са закључивање Оквирног
споразума .
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-233/18
Бијељина,
Датум, 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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-29 (2Лот-а)/18
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-29 (2Лот-а)/18

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛНИХ РУПА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Радови на санацији (кепљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 153.846,16 КМ (без ПДВ-а)
односно 180.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено
је 68.376,07 КМ (без ПДВ-а) односно 80.000,00КМ (са ПДВом) и за ЛОТ 2 85.470,09 КМ ( без ПДВ-а) односно 100.000,00
КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена из буџета

15. јануар 2019.

за 2019. годину са буџетске ставке: “Одржавње хоризонталне
и вертикане сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ економски
код 412500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Рок за реализацију предметних радова је за Лот 1 и
за Лот 2 од дана закључивања Уговора до 31.12.2019.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:02-404-234/18
Бијељина,
Датум, 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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-Н-05 (9 Лот-ова)/18
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-н-05 (9Лот-ова)/18

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Набавка РАДОВА: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Пучиле, насеље Пухаре
ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Љесковац
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ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња
Чађавица“
ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија
Гагарина
ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице
Стефана Дечанског
ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез
Иво од Семберије
ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице
Пантелинска
ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Гојсовац

поступка.

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 324.786,32 КМ (без ПДВ-а)
односно 380.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
- За ЛОТ 1 предвиђено је 29.914,53 КМ (без
ПДВ-а) односно 35.000,00КМ (са ПДВ-ом), од тог износа
Министарство за људска права и избјеглице финансира
8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно 10.000,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 2 предвиђено је 60.683,76 КМ (без ПДВ-а) односно
71.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 17.094,02 КМ (без
ПДВ-а) односно 20.000,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 3 предвиђено је 18.803,42 КМ (без ПДВ-а) односно
22.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство
за људска права и избјеглице финансира 5.982,91 КМ (без
ПДВ-а) односно 7.000,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 4 предвиђено је 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом), укупан износ финансира
Министарство за људска права и избјеглице,
за ЛОТ 5 предвиђено је 36.752,14 КМ (без ПДВ-а) односно
43.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 10.256,41 КМ (без
ПДВ-а) односно 12.000,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 6 предвиђено је 37.606,83 КМ (без ПДВ-а) односно
44.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 12.820,51 КМ (без
ПДВ-а) односно 15.000,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 7 предвиђено је 24.786,32 КМ (без ПДВ-а) односно
29.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 12.820,51 КМ (без
ПДВ-а) односно 15000,00КМ (са ПДВ-ом)
за ЛОТ 8 предвиђено је 45.299,15 КМ (без ПДВ-а) односно
53.000,00 КМ (са ПДВ-ом) од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 17.094,02 КМ (без
ПДВ-а) односно 20.000,00КМ (са ПДВ-ом)
за ЛОТ 9 предвиђено је 62.393,16 КМ (без ПДВ-а) односно
73.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа Министарство за
људска права и избјеглице финансира 21.367,52 КМ (без
ПДВ-а) односно 25.000,00КМ (са ПДВ-ом)

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

Средства Града у износу од 114.529,92 КМ
(без ПДВ-а) односно134.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке
Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање)“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног

V
Рок за реализацију предметних радова за све Лотове је 60 (шездесет) дана од дана увођења посао. Извођач
радова ће бити уведен у посао у року од 15 (петнаест) дана
од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-235/18
Бијељина
Датум, 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
члана 18. и члана 24. 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-47-у1/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-47-у1/18

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
-Уговарање вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру
индустријске зоне II , додатни уговор на уговор бр: 02-404141/18 од 28.08.2018. године
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 116.741,63 КМ (без ПДВ-а)
односно 136.587,71 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења чл. 24. ЗЈН .
V
Рок за реализацију предметних радова по Уговору
1 је 90 (деведесет) дана од дана потписивања Уговора 1.
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:02-404-236/18
Бијељина,
Датум: 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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: ДД- Н-05/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-Н-05/18

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих РАДОВА:
ЗАМЈЕНЕ ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО
У ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ‘’МИХАЈЛО ПУПИН’’
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 34.188,04 КМ (без ПДВ-а)
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке „Набавка
грађевинских објеката – инвестицијије у образовању“
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Рок за реализацију предметних радова

је 60

15. јануар 2019.

(шездесет) дана од дана потписивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-237/18
Бијељина,
Датум: 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 :
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
Jавне набавке ДД -03/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на
Порталу јавних набавки дана 03.12.2018.године и у “Сл.
гласнику БиХ” бр,86/18 од 07.12.2018.године, а која се
односи на набавку услуга: ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА,
МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И СНИМАЊЕ ВИДЕО ПОРТРЕТА
СПОРТИСТЕ БИЈЕЉИНЕ У 2018.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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-219/18
Бијељина
Датум: 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) 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 -04/18
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 10.12.2018.године, а која се односи
на набавку услуга: ВРШЕЊЕ УСЛУГА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И НАГРАЂЕНИХ УЧЕСНИКА
КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 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 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-220/18
Бијељина,
Датум: 04.01.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
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(“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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
у поступку јавне набавке СКП-05/18
Поништава се поступак јавне набавке услуга број:
СКП-05/18 : ‘’МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПРОСТОРУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА, у складу са чланом 69. став (2) под
д), из разлога што ниједна од примљних понуда није
прихватљива. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-192/18 од
19.12.2018.године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке услуга Одлуком о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-192/18 од 19.12.2018.
године изабран је као најповољнији понуђач ИНСТИТУТ
ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ИГ Бања Лука. са понуђеном
цијеном у износу од 46.800,00 КМ (без ПДВ-а). У складу са
Законом о јавним набавкама БиХ изабрани понуђач је био
дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке
доставити оригинал или овјерене копије докумената којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
и 47. Закона о јавним набавкама.
Како изабрани понуђач
ИНСТИТУТ ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’ Бања Лука. у прописаном
року није доставио тражену документацију , комисија
једногласно предлаже да се поступак јавне набавке поништи
у складу са чланом 69. став (2) под д), из разлога што ниједна
од примљних понуда није прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
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.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ДОСТАВЉЕНО:
- ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА
‘’ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ’’ РС, Бања Лука
- ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’, Бања Лука
Број:02-404-192/18
Бијељина,
Датум: 08.01.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) 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 ОЗП -16/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
17.12.2018. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр:91/18 од
21.12.2018.године, а која се односи на набавку услуга:
ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА
ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА,
ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА
2019. И 2020.ГОДИНУ, 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-225/18
Бијељина,
Датум: 08.01.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

15. јануар 2019.

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-03-П1/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-03-П1/18

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И СНИМАЊЕ
ВИДЕО ПОРТРЕТА СПОРТИСТЕ БИЈЕЉИНЕ У 2018.
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 ће бити
обезбијеђена из буџета за 2019. годин са буџетске
ставке „Средства за финансирање физичке културе резерве“ економски код: 415200 ,потрошачка јединица
0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци чл.21 ЗЈН
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 15.02.2019.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: 02-404-3/19
Бијељина,
Датум, 08.01.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз
Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на
уговор бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године, објављеног
на веб страници Града Бијељина дана 10.12.2018.године ,
Градоначелник доноси:

15. јануар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације у поступку јавне
набавке број: СКП-Н-03-У1/18
1.Понуђач ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина
испуњава услове претквалификације у предмету јавне
набавке –-Уговарање вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз
Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на
уговор бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године.
2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани позивом за достављање почетних понуда који
је саставни дио ове Одлуке.
Образложење
Дана 10.12.2018.. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке –Уговарање
вишка и непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на Изградњу приступне
саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње
Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на уговор
бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године.Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 24. Закона о
јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач ДОО
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник у
поступку, дана 28.12.2018. године доставио је захтјев за
учешће.
Анализом достављеног захтјева утрђено је да
понуђач ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина испуњава
претквалификационе услове прописане тендерском
документацијом
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 28.12.2018. године доставила
Градоначелнику Записник о проведеном отварању и оцјени
захтјева за учешће за доношење Одлуке о резултатима
претквалификације у којем је констатовано да се понуђачу
ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина треба упутити позив за
достављање почетне понуда и вођење преговора.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
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: 02-404-222/18
Бијељина,
Датум: 28.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 вишка и непредвиђених
радова приликом реализације уговора који се односи
на Изградњу приступне саобраћајнице за међународни
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гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена,
додатни уговор на уговор бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018.
године, објављеног на веб страници Града Бијељина дана
10.12.2018.године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-Н-03-У1/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку
Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом
реализације уговора који се односи на Изградњу приступне
саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње
Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на уговор бр:
02-404-187/18 од 23.10.2018. године, je Д.О.О. ‘’БИЈЕЉИНА
ПУТ’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 28.590,27
КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 10.12.2018. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке – Уговарање
вишка и непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на Изградњу приступне
саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње
Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на уговор
бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године, објављеног на веб
страници Града Бијељина дана 10.12.2018.године. Основ
за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24.
Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О.
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина , као једини учесник у
поступку, дана 28.12.2018. године доставио је захтјев за
учешће у складу са позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-222/18 од 28.12.2018.године утврђено је да је
понуђач Д.О.О. ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина испунио
услове
претквалификације
прописане
тендерском
документацијом.
Понуђач доо ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ 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.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14), 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, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-222/18
Бијељина,
Датум: 03.01.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 69. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
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(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА
јавне набавке ПР-02-п1/18
Отказује се поступак јавне набавке услуга путем
отвореног поступка, Општа систематска дератизација на
подручју Града Бијељина “, у складу са чланом 69. став (3)
Закона о јавним набавкама БиХ, због доказивих разлога
који су ван контроле уговорног органа и који се нису могли
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступајући по Рјешењу Канцеларије за
разматрање жалби, филијала Бања Лука број: ЈN2-02-07-1714-857-6/18 од 06.12.2018.године којим је усвојена жалба
понуђача доо ‘’Еко заштита’’ Бијељина заступан по адвокату
Милану Матићу из Бијељине и писмене инструкције
број: Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања
Лука број: ЈN2-02-07-1-714-857-8/18 од 18.12.2018.године,
извршен је поновни увид у достављене понуде и утврђено
је следеће:
- понуда понуђача ДОО „Дезинсекција “ Бијељина
и ДОО ‘’Санитација’’, Даниловград није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога
што прве двије странице понуде нису нумерисане, што
није у складу са прописаним условима за достављање
понуда из тачке 8.1.4. т.д. и чланом 58. став (2) ЗЈН. За
члана конѕорцијума доо ‘’Санитација’’ Даниловград нису
достављени докази прописани чланом 45.став (2) од
а) до д) ЗЈН. Такође, није достављен доказ да понуђени
антикоагулант има појединачну тежину брикета од 40 грама,
нити из достављених рјешења надлежног министарства
види овај податак, а што је у супротности са тачком 1.1.2 Б
предметне т.д.
- у складу са правним схватањем и упутствима
Канцеларије за разматрање жалби , филијала Бања Лука
из Рјешења број: ЈN2-02-07-1-714-857-7/18 од 18.10.2018.
године и број: ЈN2-02-07-1-714-857-6/18 од 06.12.2018.
године и писмене инструкције број: ЈN2-02-07-1-714-8578/18 од 18.12.2018.године, утврђено је да понуда понуђача
доо ‘’Еко заштита’’, Бијељина и ДД ‘’Висан’’, Београд
испуњава услове прописане тендерском документацијом
Узимајући у обзир стручно мишљење и приједлог
Одјељења за привреду за обуставу предметног поступка
као ресорног одјељења које је надлежно за реализацију
предметне јавне набавке, у којем је наведено да је у плану
јавних набавки за 2018.годину планирана реализација
предметне јавне набавке ‘’ Општа систематска дератизација
на подручју Града Бијељина за 2018.годину’’ која је покренута
08.02.2018.године под шифром ПР-02/18 и која је након
жалбеног поступка поништена Одлуком о поништењу
број:02-404-18/18 од 14.05.2018.године. Обзиром да се ради
о поступку који је морао да се спроведе на годишњен нивоу
покренута је 06.06.2018.године нова јавна набавка број:ПР02-п1/18. Након низа уложених жалби на Одлуке о избору
најповољнијег понуђача, које су дјелимично усвајане,

15. јануар 2019.

непредвиђених трошкова, низа административних
препрека као и чињенице да су престали природни разлози
за провођење ове врсте јавне набавке, сматрају да је
поступак неопходно отказати.
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 133/18
од 26.12.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
На основу свега горе наведеног, због доказивих
разлога који су ван контроле уговорног органа и који се
нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне
као што су дужина трајања жалбених поступака, истицање
предвиђеног рока за реализацију предметних услуга који
истиче 31.12.2018.године, као и крај календарске године у
којој је требала да се реализује предметна јавна набавка,
те пратећи непланирани трошкови поступка који се нису
могли предвидјети од стране уговорног органа одлучено је
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
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.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
ДОСТАВЉЕНО:
- ДОО ‘’Дезинсекција’’ Бијељина
- ДОО ‘’Еко заштита’’ Бијељина
Број:02-404-133/18
Бијељина,
Датум: 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 вишка потребних радова
приликом реализације уговора који се односе на „Изград
ња,асфалтирање,реконструкција улица, путева и стаза на
подручју Град Бијељина“ (реконструкција дијела локалног
пута Л5, Бијељина–В.Обарска–Црњелово , дужине 1,00 КМ,
у МЗ Црњелово); Додатни уговор на Уговор број:02-404153/18 од 07.09.2018.године објављеног на веб страници
Града Бијељина 28.11.2018. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-50-у1/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку –
Уговарање вишка потребних радова приликом реализације
уговора који се односе на „Изградња,асфалтирање,реконст
рукција улица, путева и стаза на подручју Град Бијељина“
(реконструкција дијела локалног пута Л5, Бијељина–В.
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Обарска–Црњелово , дужине 1,00 КМ, у МЗ Црњелово),
Додатни уговор на Уговор број:02-404-153/18 – Лот 1
од 07.09.2018.године, објављеног на веб страници Града
Бијељина 28.11.2018. године, шифра: СКП-50-У1/18 је
Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу: 27.402,50 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 28.11.2018. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке – СКП50-у1/18. Основ за вођење преговарачког поступка је
прописан чланом 24. став (1) тачка б) Закона о јавним
набавкама: ‘’ За нове радове који представљају понављање
сличних радова повјерених добављачу којем је уговорни
орган додијелио ранији уговор, уз услов да су такви
радови у складу са основним пројектом за који је био
додијељен основни уговор, након спроведеног отвореног
или ограниченог поступка. Уговорни орган дужан је да
укаже на могућност спровођења овог поступка приликом
спровођења отвореног или ограниченог поступка за
основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових
радова уговорни орган узима у разматрање приликом
процјењивања вриједности јавне набавке. Овај поступак
може се примијенити само у периоду од три године од дана
закључивања основног уговора.’’У фази претквалификације
понуђач ДОО ‘’Бијељина пут’’ Бијељина, као једини учесник
у поступку, дана 24.12.2018. године доставио је захтјев
за учешће у складу са позивом на преговарање. Одлуком
о резултатима претквалификације број: 02-404-215/18 од
24.12.2018.године утврђено је да је понуђач Д.О.О. ‘’Бијељина
пут’’ Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом.
Изабрани понуђач ДОО ‘’Бијељина пут’’ Бијељина
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.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поступак поништити из разлога што ниједна од примљених
понуда није прихватљива.
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: 02-404-215/18
Бијељина,
Датум, 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 :

Број 01 - Страна 9

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-02/18
I
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 04.12.2018.године, а која се односи на
набавку роба : “НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У
2019.ГОДИНИ“, понуде је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда ДОО „Браћа Лазић“ Дворови, Бијељина у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „Браћа Лазић“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 6.528,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-217/18
од 27.12.2018.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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-217/18
Бијељина
Датум: 31.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ТЕКУЋЕГ
И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ
МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА
e-mail СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ
ТОКОМ 2019. И 2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници
Града Бијељина дана 10.12.2018.године, Градоначелник
доноси:
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: ОЗП-17/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку
УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА
ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА
УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ
КОРИШЋЕЊА e-mail СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА
ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2019. И 2020.ГОДИНЕ, објављеног
на веб страници Града Бијељина дана 10.12.2018.године
je Д.О.О. ‘’ЕЛИТ М’’ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу: 23.076,00 (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 10.12.2018. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке – ОЗП17-У1/18 : УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ
ОДРЖАВАЊА
ПОСТОЈЕЋЕГ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА
И УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА e-mail СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ
ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2019. И 2020.ГОДИНЕ.
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан
чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О.
‘’ЕЛИТ М’’ Бијељина , као једини учесник у поступку, дана
28.12.2018. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-226/18 од 28.12.2018.године утврђено је
да је понуђач Д.О.О. ‘’ЕЛИТ М’’ Бијељина испунио
услове
претквалификације
прописане
тендерском
документацијом.
Понуђач доо ‘’ЕЛИТ М’’ Бијељина, дужан је у року
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави доказ
из члана 45. став а) односно оригинал или овјерену копију
Потврде Одјела II Кривичног одјељења Суда БиХ да у
кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом
за 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)под д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак из разлога што ниједна од промљених понуда није
прихватљива.
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: 02-404-226/18
Бијељина,
Датум: 03.01.2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

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 )
члана 18 и члана 24. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним

15. јануар 2019.

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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ број . 02-404235/18 од 31.12.2018.године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-Н-05 (9 ЛОТОВА)/18
I
На основу измјењене Забиљешке уз Налог од
04.01.2018. године врши се измјена члана III Одлуке о
приступању поступка јавне набавке број: 02-404-237/18 од
31.12.2018. године
Измјена се односи на следеће:
«Средства Града у износу од 114.529,92 КМ
(без ПДВ-а) односно134.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке
„Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање)“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170“
Умјесто наведеног треба да стоји:
III
«Средства Града у износу од 210.256,41 КМ
(без ПДВ-а) односно 246.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке
„Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање)“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170“
II
Остале одредбе Одлуке о приступању поступка
јавне набавке број: 02-404-235/18 од 31.12.2018. године
остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-235/18
Бијељина,
Датум: 08.01.2019. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

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 )
члана 18 и члана 24. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ број . 02-404237/18 од 31.12.2018.године
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-05/18
I
На основу измјењене Забиљешке уз Налог

од

15. јануар 2019.
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04.01.2018. године врши се измјена члана III Одлуке о
приступању поступка јавне набавке број: 02-404-237/18 од
31.12.2018. године
Измјена се односи на предвиђени максимални
износ средстава и умјесто постојећег стајаће следеће:
III
Предвиђени максимални износ
средстава
за реализацију јавне набавке је
34.188,04 КМ (без
ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке
„Реконструкција и инвестиционо одржавање у образовању“
економски код: 511200, потрошачка јединица 0005210.
II
Остале одредбе Одлуке о приступању поступка
јавне набавке број: 02-404-237/18 од 31.12.2018. године
остају непромијењене.
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Члан 3.
Апотеке, продавнице погребне опреме и
ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме
на дан 09. јануар 2019. године.
Привредни субјекти који се баве производном
дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде
у времену који захтијева процес рада.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-12/19
Градоначелник Града Бијељина
Бијељина,
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 04. јануар 2019. год.

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

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

Број:02-404-237/18
Бијељина,
Датум: 08.01.2019. год.

РЈЕШЕЊЕ
O ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник
Града Бијељина, дана 04. јануара 2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за 09. јануар 2019. године – Дан
Републике Српске
Члан 1.
У сриједу 09. јануара 2019. године – Дан Републике
Српске, а ради задовољења неопходних потреба грађана за
комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су
да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање
водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна
јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1.
овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад
и дежурства у обиму који задовољава функционисање
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга
грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим
редовним активностима имају организован рад за нерадни
дан, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и
дежурства утврђен овом Одлуком.
Члан 2.
На дан 09. јануар 2019. године могу да раде занатско
- предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД
‘’Лутрија Републике Српске’’ Бања Лука, на подручју Града
Бијељина најдуже до 13:00 часова.

I
У Рјешењу о именовању Радне група за борбу
против насиља у породици на подручју Града Бијељина ( у
даљем тексту: Радна група“) врши се измјена у члану I, члан
Радне групе Милица Перковић – Благојевић замјењује се са:
- Предрагом Рачановићем - новим предсједником
Актива директора основних школа
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“.
Број: 02-014-1-2516/18
Бијељина,
Датум:24.12.2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 21. и члана 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), члана 71. став 1. тачка
25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 9/17) и члана 13. став 1. тачка 7. Колективног
уговора за запослене у органима Града Бијељине („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 5/18 и 19/18), Градоначелник
Града Бијељина, дана 27. децембра 2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ
РАДА
Члан 1.
Предмет
Овим Правилником уређује се новчана накнада за
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посебне резултате рада за градске службенике, намјештенике
и друге запослене који немају статус службеника (у даљем
тексту: запослени) у органима Града Бијељина, која је
регулисана Посебним колективним уговором за запослене
у области локалне самоуправе и Колективним уговором за
запослене у органима Града Бијељине.
Члан 2.
Општи критеријум
(1) Запосленом се може исплатити новчана накнада
за посебне резултате рада, у складу са условима утврђеном
овим Правилником, највише у висини до једне просјечне
плате запосленог остварене у претходном мјесецу прије
додјељивања новчане накнаде.
(2) Новчана накнада за посебне резултате рада из
става 1. овог члана може се исплатити истом запосленом
само једном годишње за један мјесец.
(3) Под посебним резултатима рада, у смислу овог
Правилника, подразумијевају се извршени послови преко
мјесечног плана рада као и послови чији је резултат рада
од посебног значаја за дјелатност у којој запослени обавља
послове или од значаја за локалну заједницу.
Члан 3.
Мјесечни план рада
(1) Новчана накнада за посебне резултате рада,
у смислу претходног члана овог Правилника, по основу
извршених послова преко мјесечног плана рада, може се
додијелити под следећим условима:
1) да је претходно, на основу годишњег плана
рада, у писменом облику установљен мјесечни план рада
запосленог чији су резултати рада мјерљиви и прате се,
2) да је запослени извршио послове најмање за 10%
више у односу на план рада,
3) да је непосредни руководилац који надзире
и прати рад запосленог поднио писмени приједлог са
образложењем, за додјелу новчане накнаде за посебне
резултате рада.
(2) Ако је запослени, поред својих послова а по
правилима за замјену, обављао послове изненадно одсутног
запосленог, може се по овом основу додијелити новчана
накнада за посебне резултате рада, на основу писменог
приједлога непосредног руководиоца.
Члан 4.
Посебан значај за дјелатност
Новчана накнада за посебне резултате рада, у
смислу члана 2. овог Правилника, по основу резултата рада
од посебног значаја за дјелатност у којој запослени обавља
послове, може се додијелити под следећим условима:
1) да је запослени израдио сложени нормативноправни акт који је усвојен од стране надлежног органа,
ако израда тог акта не припада у редован дјелокруг рада
запосленог,
2) да је запослени израдио план, програм или
пројекат који је одобрен од стране надлежног органа,
ако његова израда не припада у редован дјелокруг рада
запосленог,
3) да је непосредни руководилац који надзире
и прати рад запосленог поднио писмени приједлог са
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образложењем, за додјелу новчане накнаде за посебне
резултате рада.
Члан 5.
Значај за локалну заједницу
Новчана накнада за посебне резултате рада, у
смислу члана 2. овог Правилника, по основу резултата рада
од значаја за локалну заједницу, може се додијелити под
следећим условима:
1) да је запослени својим додатним активностима
значајно допринио изради или усвајању одређеног
акта, закључивању повољног уговора или споразума,
разрјешавању сложених питања и сл. којима се значајно
доприноси остваривању и заштити интереса локалне
заједнице и њених грађана односно афирмацији и јачању
угледа Града у земљи или иностранству,
2) да је непосредни руководилац који надзире
и прати рад запосленог поднио писмени приједлог са
образложењем, за додјелу новчане накнаде за посебне
резултате рада.
Члан 6.
Правила за додјелу
(1) Новчана накнада за посебне резултате рада
може се додијелити запосленом само по једном од основа и
под условима из члана 2. до 5. овог Правилника.
(2) У случају из претходног става овог члана,
новчана накнада за посебне резултате рада запосленог
врши се у односу на обрачунату плату за мјесец у коме је
запослени постигао посебне резултате рада.
(3) Градоначелник о новчаној накнади за посебне
резултате рада одлучује рјешењем, које доноси на основу
своје оцјене о испуњености одређеног прописаног
критерија или на основу писменог приједлога непосредног
руководиоца запосленог.
(4) Новчана накнада за посебне резултате рада
може се утврдити у проценту у односу на просјечну плату
запосленог коју је остварио у претходном мјесецу прије
додјељивања новчане накнаде или у одређеном новчаном
износу (израженом у конвертибилним маркама), при
чему проценат или износ не може прећи износ прописан
одредбама члана 2. став 1. овог Правилника.
(5) Рјешење из става 3. овог члана се објављује на
огласној табли Градске управе Града Бијељина.
Члан 7.
Ступање на снагу
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-020-1/19
Градоначелник Града Бијељина
Б и ј е љ и н а,
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 27. децембар 2018. год.
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1
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-01/18

2.
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1
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6
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-16/18
11. ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
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6
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12. ОДЛУКА
О
РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
6
НАБАВКЕ БРОЈ: СКП-Н-03-У1/18
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НАЈПОВОЉНИЈЕГ
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8
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ДД-Н-05/18
20. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 09. ЈАНУАР
11
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О
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О
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11
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11
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