Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII

6. октобар 2021. 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 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 д о н о с и
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина
и заштите и спасавања становништва од 28.09.2021. до
12.10.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
2. Од 28.09.2021. до 12.10.2021. године ограничава се
радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
1) 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.), осим за угоститељске
објекте који се налазе у пословно-стамбеним објектима гдје
ће се примјењивати прописано радно вријеме Одлуком о
радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и
трговинских објеката на подручју Града Бијељинa („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 21/11 и 10/18).
2) приређивачима игара на срећу (кладионице,
аутомат клубови, казина, томболе и др.).
3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од
28.09.2021. до 12.10.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00
часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима,
уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“. .
4. Од 28.09.2021. до 12.10.2021. године у периоду
од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске продаје.
5. Од 28.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00
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часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке (1) ове
Наредбе, дозвољавају се:
1) Такмичарске активности спортских организација
и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање
мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“
2) Организација културних и традиционалних
манифестација и фестивала на отвореном уз строго
придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за
јавно здравство Републике Српске“ 				
6. Дозвољене активности из овe Наредбе спроводе
се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
7. Задужују се све васпитно-образовне установе
на подручју Града Бијељина и Градски штаб за ванредне
ситуације да у складу са епидемиолошком ситуацијом,
редовно обавјештавају Министарство просвјете и
културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог
за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање
наставе на даљину.
8. Приједлог за обустављање наставе у школама из
тачке 7. ове Наредбе може да обухвата све школе на подручју
Града или само одређене школе са или без подручних
одјељења.
9. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра, како у затвореном тако и на отвореном простору,
те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору у зависности од дјелатности која се обавља.
10. Изузетно од тачке 9. ове Наредбе, обавезе
ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку и спортску активност
у оквиру спортских објеката.
11. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном
простору.
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12. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у
складу са тачком 9. ове Наредбе са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
укупног простора објекта.
13. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве ширења
COVID-19 болести на радном мјесту.
су:

15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни

1) 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 прописаног физичког
растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову
површину.					
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
17. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број
лица које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом
и кориснику.
18.
Надзор у провођењу ове Наредбе врше
Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење комуналне
полиције Градске управе Града Бијељина уз координацију
и сарадњу са Министарством унутрашњих послова и
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Републичком управом за инспекцијске послове.
19. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 18. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај
траба да садржи назив физичког/правног лица које се
контролише, датум и вријеме извршене контроле, да
ли је затечена неправилност и која, као и износ казне/
прекршајног налога.					
			
20. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
							
21. 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: 02014-1-2761/21 од 14.09.2021. године.
22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2898/21
Бијељина,
Датум, 28.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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 ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-23/21
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-23/21
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :
ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.ГОДИНУ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 19.000,00 КМ (без ПДВ) односно
22.230,00КМ (са ПДВ).
Средства су обезбијеђена из буџета за 20201. годину и то:
- 3.418,80 КМ (без ПДВ-а) односно 4.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005110,
- 196,59 КМ (без ПДВ-а) односно 230,00 КМ (са
ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005120,
- 1.709,40 КМ (без ПДВ-а) односно 2.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Непоменуте услуге-
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материјални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005160,
- 1.709,40 КМ (без ПДВ-а) односно 2.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Материјални трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005170,
-1.025,64 КМ (без ПДВ-а) односно 1.200,00 КМ
(са ПДВ-ом)
са буџетске ставке “Непоменуте услугем.т. службе“ економски код 412900, потрошачка јединица
0005140,
- 1.025,64 КМ (без ПДВ-а) односно 1.200,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услугематеријални трошкови“ економски код 412900 , потрошачка
јединица 0005210,
- 2.051,28 КМ (без ПДВ-а) односно 2.400,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005220,
- 2.051,28 КМ (без ПДВ-а) односно 2.400,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005180,
- 1.880,34КМ (без ПДВ-а) односно 2.200,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005130
- 2.051.28КМ (без ПДВ-а) односно 2.400,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услугем.т. службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005230 ,
- 1.025,64 КМ (без ПДВ-а) односно 1.200,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке „Остале уговорене услугематеријални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005150 и
- 854,71 КМ (без ПДВ-а) односно 1.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Материјални трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005151.
IV
Набавка ће се спровести путем
поступка уз провођење Е аукције.

Отвореног

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
годину дана од дана потписивања уговора а најраније од
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: 02-404-170/21
Датум: 24.9.2021. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ), члана 18 и 21. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПР-02-п1/21
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ПР02-п1/21
II
За потребе Одјељење за привреду, вршиће се
набавка следећих услуга :
ВРШЕЊЕ ОПШТЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У
2021.ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а)
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Трошкови
дератизације“, потрошачка јединица 0005150; економски
код 412 200.
IV
Набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци у складу са
чланом 21. Закона о јавним набавкама.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 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: 02-404-171/21
Бијељина,
Датум: 24.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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
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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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:КГН-н-01/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром:КГН—н-01/21

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника , вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНИХ,
ИНВЕСТИЦИОНИХ, ТУРИСТИЧКИХ, СПОРТСКИХ
И КУЛТУРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 21.300,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 24.921,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Остале
уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање)“ економски код 412 700, потрошачка јединица 0005120.

О

6. октобар 2021.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:КГН-09/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром:КГН-09/21

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника , вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ (безПДВ-а) односно
5.850, 00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета
за 2021. годину са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката
и активности из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ економски код 412 900, потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања уговора до 31.12.2021.године.

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

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања уговора до 31.12.2021. године.

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

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”.

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: 02-404-172/21
Бијељина,
Датум: 28.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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

Број: 02-404-173/21
Бијељина,
Датум: 28.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ), и члана 18. и члана 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-02/21

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА
шифром: ДД-Н-02/21

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

НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ У ОКВИРУ
‘’СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА’’

ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДНЕВНИМ
ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМАЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ

III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 2.264,96 КМ (без ПДВ-а)
односно 2.650,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. године са буџетске ставке „Стамбено
збрињавање Рома, суфинансирање пројеката, помоћ“
економски код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 29.059,83 КМ (без ПДВ-а)
односно 34.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. године са буџетске ставке „Набавка
грађевинских објеката-Центар за социјални рад“ економски
код: 511 100, потрошачка јединица 0005210.

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

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

V
Рок за реализацију уговора је 30 (тридесет) дана од
дана потписивања Уговора.

V
Рок за реализацију уговора је 45 (четрдесетпет)
дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити
уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања
Уговора.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		

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: 02-404-175/21
Бијељина,
Датум: 1.10.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ), и члана 18. и члана 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 :

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: 02-404-176/21
Бијељина,
Датум: 1.10.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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 88. 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 НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ОЗП-18/21
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-18/21

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ДД-04/21
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА
под
шифром: ДД-04/21

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :

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

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 7.020,00 КМ ( са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена

НАБАВКА ТОРБИ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
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из буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Издаци за
залихе материјала, робе, ситног инвентара“ економски код
516 100; потрошачка јединица 0005240 .
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављње понуда уз провођење Е аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 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: 02-404-177/21
Бијељина,
Датум: 1.10.2021. 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке КГН-10-п1/21
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.08.2021. године, и у Сл.гласнику БиХ
бр. 55/21 од 03.09.2021. године а која се односи на набавку
радова: ИЗРАДА 10 ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ
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.

6. октобар 2021.

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:02-404-159/21
Бијељина
Датум: 23.9.2021. 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ДД-15/21
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 16.09.2021. године, и у Сл.гласнику БиХ
бр. 59/21 од 24.09.2021. године а која се односи на набавку
радова: ОБРАДА ШПАЛЕТНИ ОКО НОВОУГРАЂЕНИХ
ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОЈ
ОБАРСКОЈ 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:02-404-165/21
Бијељина
Датум: 5.10.2021. 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
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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-30/21
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције , објављеном на Порталу јавних
набавки дана 06.08.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
52/21 од 13.08.2021. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА, понудe су доставили следећи понуђачи:
1. АД ’’ Водовод и канализација“, Бијељина
2. ДОО ’’Бук промет“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда Комисија
за јавне набавке је установила да понуда понуђача АД ’’
Водовод и канализација“, Бијељина није достављена у складу
са захтјевима из тендерске документације јер понуђач није
доставио Изјаву из члана 45. ЗЈН.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’Бук промет“,
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’Бук промет“, Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од : ..................................... 182.935,80 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-142/21 од
20.09.2021. 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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-142/21
Бијељина,		
Датум: 24.9.2021. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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), члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д
оноси:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СГ-04/21
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 06.09.2021. године, а који се односи на набавку
услуга: ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ
О АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И АКТИМА КОЈЕ
ДОНОСИ СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ, ПУТЕМ WEB ПОРТАЛА, понудe су доставили
следећи понуђачи:
1. Агенција за рачунарско програмирање „Инфо
медиа“ Владимир Савић с.п., Бијељина
2. ДОО „Империо“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте испуниле услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
Агенција за рачунарско програмирање „Инфо
медиа“ Владимир Савић с.п., Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 4.500,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-152/21 од
22.09.2021. 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-152/21
Бијељина,
Датум: 24.9.2021. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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 ДД-н-01/21
I
У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 10.08.2021.године и у Сл.гласнику
БиХ бр. 52/21 од 13.08.2021. године, а која се односи на
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА
(РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА) НА РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И
АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА Л/Д 1789 (ЦЕБ 2) ,
понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
2. ДОО „Радиша“, Бијељина
3. ДОО „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, 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 „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина ...........................
.................................................................. 17.500,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина ...............................
................................................................... 18.000,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО „Радиша“, Бијељина ..........................................
................................................................... 21.764,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: ....................... 17.500,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-146/21 од
17.09.2021. 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
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другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-146/21
Бијељина,		
Датум: 23.9.2021. 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-24(2 Лот-а)/21-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 05.08.2021. године и у Сл.гласнику
БиХ бр. 50/21 од 06.08.2021. године, а која се односи на
набавку услуга: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ( ЗА СЕЗОНУ 2021/2022)
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У
БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У
БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од 76.822,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-141/21 од
20.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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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
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ .
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
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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-141/21-Лот 1
Бијељина,
Датум: 28.9.2021. 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-24(2 Лот-а)/21-Лот 2
I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 05.08.2021. године и у Сл.гласнику
БиХ бр. 50/21 од 06.08.2021. године, а која се односи на
набавку услуга: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ( ЗА СЕЗОНУ 2021/2022)
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У
БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
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За ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2021/2022- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДOO ’’DIS Company“, Бијељина (носилац групе) и
ДОО „Jović S&D“ Угљевик (члан групе);
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, и оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО „ DIS Company“, Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 89.450,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-141/21 од
20.09.2021. 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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-141-Лот 2
Бијељина,
Датум: 28.9.2021. 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-06-п1/21
I
У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
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набавки дана 09.09.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
56/21 од 10.09.2021. 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
2021. И 2022. ГОДИНУ, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „COPITRADE“ 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 „COPITRADE“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 27.329,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-161/21 од
24.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије
докумената којима потврђује вјеродостојност достављене
изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
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
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.
Изабрани понуђач је у обавези да до дана
потписивања Оквирног споразума достави Сертификат - да
је сертификован Canon сервис партнер или HP, уколико не
достави тражену Сертификат у наведеном року сматраће се
да је одустао од понуде.
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.

6. октобар 2021.

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-н-01/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 04.08.2021. године, а која се односи
на набавку роба: НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ
СРЕДСТАВА (МАСКЕ, РУКАВИЦЕ, КАПЕ И КАЉАЧЕ)
понудe су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Defter“ Сарајево
2. ДОО „MIPEX“ Бања Лука
3. ДОО ’’R&S“, Сарајево
4. ДОО „Пурић“ Бијељина
II
Одлуком
о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-143/21 од 03.09.2021. године изабран је
као најпововољнији понуђач ДОО ’’R&S“, Сарајево са
понуђеном цијеном у износу од 10.200,00 КМ (без ПДВ-а).
Дописом –Обавијест о немогућности потписивања
уговора од 28.09.2021. 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 одмах на ранг
листи након понуде најуспјешнијег понуђача:
ДОО „MIPEX“ Бања Лука, са понуђеном цијеном у
износу од 10.400,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда(2) број: 02-404-143/21
од 29.09.2021. 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.

VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

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.

Број:02-404-161/21
Бијељина,
Датум: 28.9.2021. год.

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

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)

Број:02-404-143/21
Бијељина,
Датум: 29.9.2021. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

6. октобар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

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-30/21
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.06.2021.
године а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ
КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ЗА
2021. ГОДИНУ, понудe су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“ Бијељина
2. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина
3. ДОО ’’Printex“, Сарајево
II
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број.02404-90/21од 02.08.2021. године изабран је понуђач ДОО
’’INFOCOMP“, Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од 4.008,00 КМ (без ПДВ-а). Дана 10.08.2021. године
од стране ДОО ’’Printex“, Сарајево уложена је жалба на
Одлуку о избору најповољнијег понуђача број.02-404-90/21
од 02.08.2021. године која је благовремена, допуштена и
изјављена од овлаштеног лица. По рјешењу Канцеларије
за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-2293-8/21 од
09.09.2021. године, Одлука о избору најповољнијег понуђача
јавне набавке број: 02-404-90/21 од 02.08.2021. године се
поништава те се предмет враћа на поновни поступак.
Понуда ДОО „Copitrade“ Бијељина није достављена у
складу са захтјевима из тендерске документације што је
образложено Одлуком о избору најповољнијег понуђача
број.02-404-90/21 од 02.08.2021. године. Kомисија је у
поновном поступку оцјене понуда а на основу Рјешења
Канцеларија за разматрање жалби приступила разматрању
приспјелих понуда и установила да понуде понуђача
ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина и ДОО ’’Printex“, Сарајево
испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом.
На основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, проведене е-аукције, утврђена
је коначна ранг листа понуђача који су учествовали на
е-аукцији:
1. ДОО ’’Printex“, Сарајево ....................... 3.970,00 КМ
2. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина ............ 3.975,00 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’Printex“, Сарајево, са понуђеном цијеном у
износу од: 3.970,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда (2) број: 02-404-90/21
од 30.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-90/21 од 02.08.2021.
године.
V
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. Закона о
јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-90/21
Бијељина,
Датум: 4.10.2021. 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 КГН-08/21
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 08.07.2021. године, и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр. 42/21 од 09.07.2021. године, а која се односи на
набавку услуга: ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ
ПРЕГЛЕДА И ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗГРАДА, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „УНИС“ Институт за екологију, заштиту на
раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево, Пале
2. ДОО „NLOGIC“ Сарајево
3. ДОО „АCS Studio“ Бања Лука
4. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
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Лука
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5. ДОО „Routing“ Бања Лука
6. ДОО Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „АCS Studio“ Бања Лука није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих
разлога:
- На достављеној референц листи укупан збир
извршених уговора не прелази укупну вредност од
предвиђених 17.000,00 КМ без ПДВ-а и да за исте извршене
уговоре нису достављене потврде о успјешно извршеним
уговорима.
Oстале понуде понуђача у потпуности испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом, 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 „ПГП Градитељ“ Бијељина
2.983,00
КМ без ПДВ-а
2. ДОО „NLOGIC“ Сарајево
3.000,00 КМ без
ПДВ-а
3. ДОО „УНИС“ Институт за екологију, заштиту на
раду и заштиту од пожара, Источно Сарајево, Пале
6.100,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања
Лука
6.800,00 КМ без ПДВ-а
5. ДОО „Routing“ Бања Лука
17.400,00 КМ без
ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 2.983,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404122/21 од 27.09.2021. 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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-122/21
Бијељина
Датум: 04.10.2021. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

6. октобар 2021.

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 ДД-08/21
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 30.07.2021. године и у Сл.гласнику
БиХ бр. 50/21 од 06.08.2021. године, а која се односи на
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ
НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ
РОМСКИХ СТАНОВА НА ИСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ UNI-TEHNIKA’’ Бијељина
2. ДОО „Елмонт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуде у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,
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 „ UNI-TEHNIKA’’ Бијељина .............................
.................................................................... 5.350,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Елмонт“ Бијељина ............................................
................................................................... 5.373,23 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ UNI-TEHNIKA’’ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 5.350,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404137/21 од 27.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. 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.
Изабрани понуђач је у обавези да до дана
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

6. октобар 2021.
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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.
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147/21 од 27.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.

			

IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. ЗЈН – односно потребно је
да достави Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му у
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање
новца) .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача

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:

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-03/21

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

VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-137/21
Бијељина
Датум: 4.10.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 11.08.2021. године и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр.52/21 од 13.08.2021. године, а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ВАТРОГАСНЕ
ОПРЕМЕ И ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ВУМИ“ Бијељина
2. ДОО „INTER-COM“ Зеница
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те 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 „ВУМИ“ Бијељина ... 9.744,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „INTER-COM“ Зеница ......................................
.................................................................... 9.745,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ВУМИ“ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 9.744,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-

Број:02-404-147/21
Бијељина,		
Датум: 4.10.2021. 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 КГН-03/21
I
У поступку јавне набавке путем Oтвореног
поступка уз провођење Е-аукција, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.08.2021. године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр. 55/21 од 03.09.2021. године, а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЕТ
МЗ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ‘’ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЗ У БиХ’’,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО ’’Printex“, Сарајево
2. ДОО „АЛФ-ОМ“ Бања Лука
3. ДОО „ELUR“ Кисељак
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4. ДОО „Digitarija“ Друштво за завјетовање и услуге
у информатици, Сарајево
5. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина
6. ДОО ’’R&S“, Сарајево
7. ДОО „INTER-COM“ Зеница
8. ДОО „Copitrade“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те 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 ’’INFOCOMP“, Бијељина ...................................
................................................................... 12.480,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „INTER-COM“ Зеница 12.500,00 КМ без
ПДВ-а
3. ДОО „Copitrade“ Бијељина .........................................
................................................................... 12.824,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО ’’R&S“, Сарајево ...................................................
................................................................... 12.840,00 КМ без ПДВ-а
5. ДОО ’’Printex“, Сарајево .............................................
................................................................... 13.200,00 КМ без ПДВ-а
6. ДОО „АЛФ-ОМ“ Бања Лука .....................................
................................................................. 13.980,00 КМ без ПДВ-а
7. ДОО „Digitarija“ Друштво за завјетовање и услуге
у информатици, Сарајево .................. 15.251,00 КМ без ПДВ-а
8. ДОО „ELUR“ Кисељак ..................................................
...................................................................15.600,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 12.480,00 КМ (без ПДВ-а)

6. октобар 2021.

објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-157/21
Бијељина
Датум: 4.10.2021. 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:08/013;27/13) 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 СКП-33/21
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка са закључивањем Oквирног споразума са више
понуђача-Мини тендерисање, објављеном на Порталу
јавних набавки дана од 25.08.2021. године, и у Сл.гласнику
Бих бр.54/21 од 27.08.2021.године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА,
ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко
2. ДОО “Бијељина пут“Бијељина
3. ДОО „Бук промет“ Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-157/21 од
28.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуде испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом.

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.

III
Комисија је извршила оцјену понуда, на основу
критеријума економски најповољније понуде са следећим
подкритеријума:

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.

и сачинила следећу збирну табелу бодовања по
задатим критеријумима :

VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

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

1. Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
2. Гарантни рок на изведене радове – 25 бодова
3. Начин плаћања – 20 бодова
6. октобар 2021.
Службени гласник Града Бијељина
Р.бр

и сачинила следећу збирну табелу бодовања по задатим критеријумима :
Подкритеријум
Подкритеријум
Подкритеријум
Назив/име
понуђача
1. Удаљеност
2. Гарантни рок
3.Начин плаћања
асфалтне базе
на изведене
радове
Број бодова
Број бодова
Број бодова

1. ДОО“Бијељина
пут“ Бијељина

До 30
километара

3 године

30 календарских
дана

55 бодова

25 бодова

10 бодова

2 године и 6
мјесеци

60 календарских
дана

15 бодова
3 године

20 бодова
60 календарских
дана

25 бодова

20 бодова

2. ДОО „ Бук промет“ До 30
Бијељина
километара
3.
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55 бодова
ДД
„Galax- 50-70
niskogradnja“ Брчко километара
35 бодова

УКУПАН
БРОЈ
БОДОВА
90

90
80

1

На основу збирне табеле утврђена је листа понуђача са укупним бројем бодова:
Понуђач
1.
2.
3.

ДОО
“Бијељина
Бијељина
ДОО „Бук
промет“Бијељина

БОДОВИ
пут“

90
90

ДД „Galax-niskogradnja“
Брчко

80
IV

На основу наведеног, Оквирни споразум за да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
На основу наведеног,
Оквирни оригинал
споразум
за ИЗГРАДЊА
И којима
АСФАЛТИРАЊЕ
или овјерене
копије докумената
потврђују
ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТЕВА, УЛИЦА,
ПУТЕВА, УЛИЦА,
ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ
СТАЗА
ТРОТОАРА
изјаве изИчлана
45. Закона о НА
ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКИХ
СТАЗА
И ТРОТОАРА вјеродостојност достављене
јавним набавкама.
НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
се закључити са ће
свасе закључити
ПОДРУЧЈУ
ГРАДАћеБИЈЕЉИНА
са сва три понуђача и то:
Понуђач ДОО „Бук промет“Бијељина дужан је да у
три понуђача и то:
року од 5 (пет) дана од дана пријема
1. ДОО „Бијељина пут“Бијељина
ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената
1. ДОО „Бијељина пут“Бијељина
2. ДОО „Бук промет“Бијељина којима потврђују вјеродостојност достављене изјаве из
2. ДОО „Бук промет“Бијељина
3. ДД „Galax-niskogradnja“
Брчко
3. ДД „Galax-niskogradnja“
Брчко
члана 45. Закона о јавним набавкама. Такође, понуђач ДОО
„Бук промет“Бијељина је у обавези да до дана потписивања
Након оквирних
закључења
оквирних
споразума
са споразума
три понуђача,
орган тендерском
ће за вријеме
Оквирног
доставиуговорни
Лиценце тражене
Након закључења
споразума
са три
понуђача, уговорни
орган
ће
за
вријеме
трајања
оквирних
документацијом,
уколико
не
достави
тражене
Лиценце
у да
трајања оквирних споразума позивати све понуђаче са којима је закључен оквирни споразум
наведеном
року
сматраће
се
да
је
одустао
од
понуде.
споразума позивати
све
понуђаче
са
којима
је
закључен
достављају понуде, у складу са потребама Уговорног органа.
Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе
оквирни споразум да достављају понуде, у складу са
тражену документацију уговорни орган ће у складу са чланом
потребама Уговорног органа.
V (2) под ц) Закона о јавним набавкама поништити
69. став
поступак јавне набавке, из разлога што није достављен број
V
о 02-404-155/21
оцјени
број у члану
02-404-155/21
од уколико
30.09.2021.
понуда одређен
32. Став (4) овог закона,
је
Записник о Записник
оцјени понуда број
одпонуда
било
предвиђено закључење
оквирног споразума.
30. 09. 2021.године
године је
овеове
Одлуке
о избору
је саставни
саставнидио
дио
Одлуке
о избору
најповољнијег
понуђача.
најповољнијег понуђача.
VII
VI
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
VI
Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан је изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

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 потврђују
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама.
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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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-155/21
Бијељина,
Датум: 5.10.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19
и 61/21) и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ
ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА 2021. ГОДИНЕ
I
У Одбор за припрему обиљежавања Дана Града
Бијељина 2021. године именују се:
1. Александар Ђурђевић, предсједник СГ,
предсједник Одбора,
2. Младен Арсеновић, шеф Кабинета градоначелни
ка,
3. Мустафа Градашчевић, потпредсједник СГ,
4. Миленко Митровић, потпредсједник СГ,
5. Дејан Благојевић, секретар СГ,
6. Мирослава Јовић, Кабинет градоначелника,
7. Љубиша Станишић, Одјељење за друштвене
дјелатности,
8. Александра Михајловић, Одјељење за финансије,
9. Митар Шкорић, Одсјек заједничких послова,
10. Славиша Микић, предсједник СПКД „Просвјета“
- ГО Бијељина,
11. Проф. др Десанка Тракиловић, диригент СПД
„Србадија“,
12. Иван Петровић, директор ЈУ ГП „Семберија“,
13. Бранка Марковић-Савчић, директор ЈУ СКУД
„Семберија“,
14. Игор Бешлић, директор ЈУ Центар за културу
„Семберија“;
II
Овим Рјешење ставља се ван снаге Рјешење
о именовању Организационог одбора за припрему
обиљежавања Дана Града Бијељина 2021. године („Службени
гласник Града Бијељина“ број: 22/21).
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а

6. октобар 2021.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-633-4/21
Бијељина,
Датум: 14.9. 2021. год.

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) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА ИНИЦИРАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Радно тијело за иницирање
инфраструктурних пројеката на подручју Града Бијељина у
следећем саставу:
1. Младен Арсеновић, координатор,
2. Радослав Остојић, члан,
3. Немања Митрић, члан,
4. Борјан Максимовић, члан,
5. Љубиша Станишић, члан,
6. Бранка Благојевић, члан.
II
Задатак
Радног
тијела
је
да
иницира
инфраструктурне пројекте од значаја за развој Града
Бијељина и да Градоначелнику доставља Извјештај са
предлозима на даље поступање.
III
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење о именовању Радног тијела за иницирање
инфраструктурних пројеката на подручју Града Бијељина
број: 02-014-1-1025/21 од 20.5.2021. године (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 14/21).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2877/21
Бијељина,
Датум: 24.9.2021. год.

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: 17/21) и члана 9. Одлуке о додјели
бесповратних финансијских средстава на име финансијске
помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања
посљедица пандемије Корона вируса („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 22/21), Градоначелник Града Бијељина,
доноси

6. октобар 2021.
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА
ДОДЈЕЛЕ
БЕСПОВРАТНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА
НА
ИМЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОМОЋИ
САМОСТАЛНИМ
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
У
ЦИЉУ
УБЛАЖАВАЊА
ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА

радних мјеста у Јавној установи Дјечији Вртић ‘’Чика Јова
Змај’’ Бијељина број 2531/21 од 23.08.2021. године.

I
Именује се Комисија за провођење поступка додјеле
бесповратних финансијских средстава на име финансијске
помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања
посљедица пандемије Корона вируса (у даљем тексту:
Комисија), у сљедећем саставу:

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику града Бијељина’’.

1. Душан Трифковић , Одјељење за привреду –
предсједник,
2. Марко Влачић, Агенција за развој малих и
средњих предузећа – члан и
3. Живановић Мара, Одјељење за пољопривреду –
члан.

			

II
Задатак Комисије је да:
- сукцесивно, у току јавног позива, отвара и
обрађује пристигле пријаве;
- утврди да ли су пристигле пријаве по јавном
позиву благовремене, допуштене и потпуне;
- сачини
Прелиминарну листу крајњих
корисника средстава, са износом одобрених бесповратних
финансијских средстава на име помоћи по сваком
кориснику;
- објави Прелиминарну листу крајњих корисника
средстава на интернет страници и на огласној табли Града
Бијељина;
- поступи по приговору учесника јавног позива.

На основу члана 35. Статута ЈУ Дјечији вртић
„ЧикаЈова Змај“ Бијељина, Управни одбор је на сједници
одржаној дана 03.08. 2021. године , донио

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2902/21
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,						
Љубиша Петровић, с.р.
Датум: 29.9.2021. год.

			
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка
13. Статута града Бијељина (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина дана
28.09.2021. године донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’
БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Правилник о допуни
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији

2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности број 02/5-54-1-57/21 од
24.09.2021. године налазе се у прилогу овог Рјешења и чине
његов саставни дио.

Број: 02-014-1-2886/21
Бијељина,
Датум: 28.09.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

Република Српска
Град Бијељина
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Бијељина

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Члан 1.
У члану 22. став 1. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста , у
табеларном прегледу систематизације радних мјеста , иза
броја 3. додаје се број 4 :
„ Стручни сарадник – дефектолог- инклузивно
образовање „
- Стручна спрема : ВСС, Медицински факултет ,
одсјек Дефектологија , смијер инклузивно образовање.
- Радно искуство : 1 ( једна ) година рада у струци
- Број извршилаца : 1 ( један )
- Посебни услови : положен стручни испит,
познавање рада на рачунару .
У табеларном прегледу Правилника , иза броја 4.
сваки наредни број се помијера за по један број.
Члан 2.
У оквиру Прилога 1. ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА ПО ИЗВРШИОЦИМА, иза броја 3. додаје се
број 4.
„Стручни сарадник – Дефектолог - инклузивно
образовање“
- Рад у процесу инклузивног образовања, изради,
спровођењу и евалуацији индивидуалног образовног плана;
- Спровођење програма првенције, детекције и
третмана поремећаја и сметњи у развоју и тешкоћа у учењу;
- Реализовање и спровођење инклузивног
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образовног и васпитног процеса у предшколском васпитању
и образовању и активностима са дјецом са сметњама у
развоју и тешкоћама у учењу;
- Примјењује дидактичко – методички приступ у
раду са дјецом са различитим врстама сметњи у развоју;
- Примјењује посебне образовне стратегије и
технике током инклузивног васпитања и образовања у циљу
унапређења развоја сензорних и перцептивно – моторичких
способности , језика, меморије и других функција;
- Извођење едукацијских процедура у складу са
индивидуалним потребама дјетета;
- Спровођење тренинга и терапије са циљем
рехабилитације проблема у образовању;
- Спровођење инклузивних програма ране
интервенције који доприносе подршци дјеци са сметњама у
развоју;
- Реализовање превентивног и корективног рада
проблема у понашању дјеце са сметњама у развоју;
- Спровођење социјалне инклузије дјеце са
сметњама у развоју;
- Кориштење средстава асистивне технологије;
- Познавање поступака и метода рада код дјеце са
аутизмом;
- Пружање психо – социјалне подршке родитељима
и породицама дјеце са сметњама у развоју;
- Промовисање права дјеце са сметњама у развоју;
- Учествовање у тимском раду мултидисциплинарног
тима у васпитно – образовном систему;
- Праћење и примјена новина ради унапређења
инклузивног образовања;
- Интеграција академских знања из области
специјалне едукације и рехабилитације, логопедије,
медицине, психологије, педагогије, и социологије у раду са
дјецом са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу.
- Обавља и друге послове из дјелокруга рада
предшколске установе, по налогу директора.
- За свој рад непосредно одговара директору.“
Члан 3.
Овај Правилник о допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Града Бијељина.
Број: 2531/21
ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Бијељина,
Цвијетин Миливојевић, с.р.
Датум: 23.08.2021. год.
							
							
			
						
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 11. Закона о раду („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 1.
Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11)
и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града
Бијељина, расписује:
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ
ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
I
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога
за додјелу признања града за волонтерски активизам
(у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о
награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
II
Признања
се
додјељују
организаторима
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима
за додјелу признања “Захвалница волонтеру/организатору
волонтирања” и „Награда Града Бијељине за волонтерски
активизам“.
III
Избор кандидата за додјелу признања града за
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку
за додјелу признања града за волонтирање („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).
IV
Приједлог за додјелу признања „Награда Града
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:
- назив награде за коју се предлаже,
- податке о предлагачу и кандидату за додјелу
признања (име и презиме за физичка лица, односно назив,
сједиште и име овлаштене особе за правна лица ),
- писану сагласност кандидата за учешће у овом
поступку одабира,
- опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов
значај за ширу друштвену заједницу,
- попис приложене документације која потврђује
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у
подручју за које се додјељује ово признање Града (потврда,
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски
запис и сл.).
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге
због чега се неко лице предлаже. Уз приједлог се може
доставити и одговарајућа документација,а обавезно ће се
доставити по захтјеву Комисије.
V
Пријаву могу поднијети сва заинтересована
физичка и правна лица. Пријаве се подносе на основу јавног
позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за
додјелу признања за волонтерски активизам.
VI
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске
управе Града Бијељина, соба број 48 или на wеb страници
града www.gradbijeljina.org
VII
Јавни позив се објављује на огласној табли Градске
управе Града Бијељина, Службеном гласнику Града
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Службени гласник Града Бијељина

Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина
www.gradbijeljina.org.
Рок за достављање приједлога истиче 30. октобра
текуће године.
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарници Градске управе Града Бијељине или слати путем
поште на адресу:
Република Српска
Градска управа Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
Комисија за додјелу признања за волонтерски
активизам, са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ !
VIII
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви
учесници ће бити обавијештени писменим путем.
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ
РАЗМАТРАТИ!
Број: 02-54-14/21
Бијељина,
Датум: 30.09.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-121/21 од 16.09.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 296 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „БЕОГРАДСКА 13“ улица
Београдска број 13, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„БЕОГРАДСКА 13“ улица Београдска број 13, Бијељина,
Регистарски лист број: 296.
Оснивачи: 20 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.
Заступник: Панић Дражена, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.

			

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу Рјешења број 02/3-372-119/21 од 13.09.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 295 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ЊЕГОШЕВА 57“ улица Његошева број
57, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЊЕГОШЕВА 57“ улица Његошева број 57, Регистарски
лист број: 295.
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.
Заступник: Љубиша Бошковић, предсједник
Скупштине станара заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-119/21
Бијељина,
Дана, 13.09.2021. год.

Службено лице органа
Богдан Тадић, с.р.

			

			

Број: 02/3-372-121/21
Бијељина,
Дана, 16.09.2021. год.
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Службено лице органа
Богдан Тадић, с.р.

Предсједник Скупштине Града Бијељина, на
основу члана 1. став 2. Рјешења о именовању комисије
за примопредају дужности између именованих, односно
постављених лица у јавним предузећима, јавним установама
и другим организацијама чији је оснивач Град Бијељина број
01-111-271/16 од 29.12.2016.године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана и његовог замјеника из реда
запослених у Комисију за примопредају дужности између
именованих, односно постављених лица у Јавној установи
дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина
I
У Комисију за примопредају дужности између
именованих, односно постављених лица у Јавној установи
дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, из реда запослених
у Јавној установи дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина
именују се:
1. ВЕРА РАШИНАЦ, члан
2. ДИЈАНА ИВАНОВИЋ, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да у складу са одредбама
чланова 46. - 49. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 6/19 и 61/21) изврши
примопредају дужности у законом прописаним случајевима
и роковима и о томе сачини записник.
III
Претходно Рјешење о именовању члана и његовог
замјеника из реда запослених у Комисију за примопредају
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Службени гласник Града Бијељина

дужности између именованих, односно постављених лица
у Јавној установи дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина
престаје да важи.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-013-1-459/21
Бијељина,
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27. септембар 2021. год. СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић,с.р.

		

6. октобар 2021.

6. октобар 2021.

Службени гласник Града Бијељина
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О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА

16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-24 (2 ЛОТ-А)/21-ЛОТ 2

9

29. ЈАВНИ
ПОЗИВ
ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА 18
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

17. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 10
ОЗП-06-П1/21

27. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ
БЕСПОВРАТНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА НА ИМЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
САМОСТАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЦИЉУ
УБЛАЖАВАЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ 17
КОРОНА ВИРУСА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС
О
ЗАЈЕДНИЦЕ

УПИСУ
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА

6. октобар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Број 23 - Страна 23

САДРЖАЈ
„БЕОРАДСКА 13“ УЛИЦА БЕОГРАДСКА БРОЈ 13 19
БИЈЕЉИНА
2.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЊЕГОШЕВА 57“
19
УЛИЦА ЊЕГОШЕВА БРОЈ 57 БИЈЕЉИНА

АКТА ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЊЕГОВОГ
ЗАМЈЕНИКА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У
КОМИСИЈУ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ
ИЗМЕЂУ
ИМЕНОВАНИХ,
ОДНОСНО
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА 19

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

