Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

25. март 2020. године

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. 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 допуни 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, у тачки 2. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
‘’Налаже се Градској управи да за потребе ЈЗУ Болница
‘’Свети Врачеви’’ Бијељина набави један респиратор.’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-668/20
Бијељина,
Датум, 24. март 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 заштитистановништва 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
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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 и 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, у тачки 3.
послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
‘’Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту да
Оружаним снагама БиХ – Касарна ‘’Војвода Степа
Степановић’’ Бијељина упути захтјев у вези са
обезбјеђивањем простора са 30 кревета за потребе кампа за
смјештај лица која не поштују кућну изолацију која им је
одређена рјешењем санитарних инспектора.’’
2. У тачки 3. послије става 2. додаје се став 3.
који гласи: ‘’Налаже се Градској управи да сваког дана
врши дезинфкецију Шалтер сале након завршетка радног
времена.’’
3. У тачки 3. послије става 3. додаје се став 4. који
гласи: ‘’Налаже се Градској управи (мјесним канцеларијама)
да пруже сву неопходну помоћ ресорном министарству у
вези са достављањем спискова за исплату подстицаја за које
је надлежно министарство.’’
4. У тачки 3. послије става 4. додаје се став 5. који
гласи: ‘’Налаже се Одсјеку за послове мјесних заједница
Градске управе Града Бијељина да Градском штабу за
ванредне ситуације достави податке о томе какве су потребе
становништва у вези са шећером, уљем, соли и брашном.’’
5. У тачки 4. послије става 1. додаје се став 2. који
гласи: ‘’Надлежни органи, установе и предузећа (МУП,
Републичка управа за инспекцијске послове ПЈ Бијељина,
Дом здравља, ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина,
Одјељење Комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске
послове и др.) дужни су да редовно достављају информације
Одсјеку за цивилну заштиту Градске управе Бијељина о
предузетим активностима, а у циљу информисања, односно
извјештавања Републичког штаба за ванредне ситуације.’’
6. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-677/20
Бијељина,
Датум, 25. март 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 10 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга
и то: „Набавка намјештаја за Центар за социјални рад у
Бијељини“.
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 86.830,00 КМ са ПДВ-ом
(осамдесетшестхиљадаосамстотинатридесет и 00/100 КМ)
односно 74.213,68 КМ без ПДВ-а, а иста су обезбијеђена из
буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Набавка грађевинских објеката – Центар за социјални рад“,
економски код 511 100 – Одјељење за друштвене дјелатности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење:
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других
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несрећа, и сл.), с тим да је битно образложити да би
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне
посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве
процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 20.03.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o 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
којом је у тачки 3. наложено Градској управи да измјести
ЈУ Центар за социјални рад Бијељина из просторија
ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина у просторије
новоизграђеног објекта и да обезбједи несметане услове за
њен рад (унутрашње опремање и вањско уређење). Исто
је било неопходно обзиром да простор у коме се налази
Центар за социјални рад Бијељина треба да се припреми
у сврху обезбјеђивања простора за карантин и то најдаље
до 23.03.2020. године, а како то произилази из садржине
захтјева ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина број
1599/20 од 20.03.2020. године.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-644/20
Бијељина,
Датум: 23.03.2020. 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-12/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.02.2020.године и у Сл.гласнику Бих
бр. 57/20 од 06.03.2020. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРAДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА- VI
ФАЗА понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина (представник групе
понуђача) и ДОО „Енерго систем“ Брчко (члан групе понуђача)
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
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је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 80.977,07 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-40428/20 од 18.03.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Члан групе понуђача ДОО „Енерго систем“ Брчко
дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке
достави оригинал или овјерене копије доказа из члана 45.
Закона о јавним набавкама. Уколико понуђач у наведеном
року не достави тражену документацију уговорни орган
ће у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним
набавкама поништити поступак јавне набавке, из разлога
што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-28/20
Бијељина,
Датум:23.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-29/20 од 13.03.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број 2 упис статусне промјене адресе
и назива Заједнице етажних власника, као и упис промјене
лица овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„Карађорђева 124“ Јања, улица Бијељинска бр. 124, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Бијељинска 124“ Јања, улица Бијељинска бр. 124,
Регистарски лист број: 2.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
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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: Давор Мирковић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Дарко Цвијановић.
Број: 02/3-372-29/20
Бијељина,
Дана: 13.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

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

1

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

1

3.

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

2

4.

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

2

2.

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КАРАЂОРЂЕВА 124“
ЈАЊА, УЛИЦА БИЈЕЉИНСКА БР. 124

3
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ТИРАЖ: 100 примјерака

