Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

30. април 2020. године

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) и Одлуке
о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о забрани окупљања на јавним мјестима на подручју града
Бијељина у дане првомајских празника
У циљу провођења ванредних мјера за спрјечавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Забрањује се окупљање на јавним мјестима
на територији града Бијељина и то: у Градском парку,
излетиштима и викенд насељима на подручју града Бијељина,
код теретана на отвореном, као и на објекту Градског стадиона
у периоду од 01.05.2020. до 03.05.2020. године.
2. Надзор над провођењем ове Наредбе вршиће
Министарство унутрашњих послова Републике Српске,
Полицијска управа Бијељина.
3. О извршењу ове Наредбе, орган из тачке 2.
ће свакодневно извјештавати Градски штаб за ванредне
ситуације Града Бијељина.
4. Наредба о забрани окупљања на јавним мјестима
на подручју града Бијељина (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 14/20 и 17/20) примјењује се и након
ступања на снагу ове наредбе.
5. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-920/20
Бијељина,
Датум, 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Наосновучлана 22.Закона о заштити и спасавању у
ванреднимситуацијама („СлужбенигласникРепубликеСрпс
ке“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистанов
ништваодзаразнихболести („СлужбенигласникРепубликеС
рпске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалнојсамоуправи
(„СлужбенигласникРепубликеСрпске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 71. СтатутаГрадаБијељина („СлужбенигласникГрадаБ
ијељина“, број: 9/17) и члана 18. и 19. Одлуке о организацији
и функционисањуцивилезаштите у областизаштите и
спашавања у ГрадуБијељина („СлужбенигласникГрадаБијељ
ина“, број: 11/13),на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о стављању ван снаге Наредбе о ангажовању Јединице
цивилне заштите опште намјене Градске управе Бијељина
и волонтера
1. Ставља се ван снаге Наредба о ангажовању
Јединице цивилне заштите опште намјене Градске управе
Бијељина и волонтера(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/20).
2. ОваНаредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-921/20
Бијељина,
Датум, 30.aприл 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 заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских и других објеката и служби на
територији Града Бијељина
1. У Наредби о регулисању рада трговинских,
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угоститељских, занатских и других објеката и служби
на територији Града Бијељина број 02-014-1-866/20 од
28.04.2020. године и 02-014-1-909/20 од 29.04.2020. године у
тачки 2. подтачка 3. мијења се и гласи:
‘’од 07:00 до 15:00 часова у периоду од 01.05. до
11.05.2020. године тржница на
велико, са изузетком
Кванташке пијаце која може радити од 05:30 до 13:30 часова
у периоду од 01.05. до 11.05.2020. године, а од 06:00 до 11:00
часова у периоду од 01.05. до 02.05.2020. године и од 07:00
до 15:00 часова у периоду од 03.05. до 11.05.2020. године
тржница на мало (пијаце),’’.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-922/20
Бијељина,
Датум, 30. април 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 заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских
и других објеката на територији Града Бијељина на дан
03.05.2020. године
У циљу провођења ванредних мјера за спрјечавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Забрањује се рад свих трговинских,
угоститељских, занатских и других објеката на територији
Града Бијељина на дан 03.05.2020. године.
2. Забрана из тачке 1. ове наредбе не односи се
на субјекте који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача (забрана се односи само
на продају предметних производа на дан 03.05.2020. године),
апотеке, трговине на мало погребном опремом у времену од
07:00 до 11:00 часова и бензинске пумпе и плинске пумпне
станице када је у
питању продаја горива, других
нафних деривата и плина, а са изузетком дијела пумпе и
станице у којем је смјештен продајни објекат (трговина и
угоститељство) у времену од 07:00 до 11:00 часова.
3. За провођење ове Наредбе задужују се Одјељење
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције.
4. О извршењу ове Наредбе, органи из тачке 3.

30. април 2020.

ове наредбе ће извјештавати Градски штаб за ванредне
ситуације Града Бијељина.
5. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-923/20
Бијељина,
Датум, 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу
са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 30. априла
2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
I
Члан II Одлуке о радном времену за Међународни
празника рада и Дан побједе над фашизмом број 02-014-1908/20 од 28. априла 2020. године, мијења се и гласи:
„Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдијевањем основним животним артиклима и других
потреба, у петак 01. маја 2020. године могу да раде само
продавнице са прехрамбеном робом, месаре, рибаре,
апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске
амбуланте и зелена пијаца најдуже до 11,00 часова,
а у суботу 02. маја 2020. године и суботу 09. маја 2020.
године, могу да раде привредна друштва и предузетници,
као и продајна мјеста АД ‘’Лутрија Републике Српске’’
Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 11,00
часова.“
II
Остале одредбе Одлуке о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-908/20
Бијељина,
Датум, 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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Службени гласник Града Бијељина

(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке радова
и то: „Извођење грађевинско – занатских и инсталатерских
радова и радова инфраструктуре ( прикључак на н/н и
водоводну мрежу , јавна расвјета ) у функцији постављања
мобилне болнице на локацији „ Хиподром Обријеж „ у
Бијељини „ и то :
Лот 1. – Израда прикључка на водоводну мрежу
Лот 2. – Израда прикључка на н/н мрежу и изградња
јавне расвјете
Лот 3. – Извођење грађевинско – занатских и
инсталатерских радова на стављању у функцију објекта који
се налази у склопу „ Хиподрома Обријеж „ 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 100.000,00 КМ са ПДВом (словима) односно 85.470,09 КМ без ПДВ-а, а иста су
обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. годину на
буџетској позицији „ Изградња комуналне инфраструктуре
– путна, водоводна , електро , гасификација , канализација ,
уређење паркинг простора , Дирекција за изградњу и развој
, надзор “, економски код 511 100 – Одјељење за стамбено –
комуналне послове и заштиту животне средине.
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.
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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
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 28.04.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o измјени Наредбе о провођењу ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-867/20 од 28.04.2020.
године којом је у тачки 1. наложено Градској управи
Бијељина – Одјељењу за инспекцијске послове да се локација
„ Хиподром Обријеж „ приведе намјени (обезбјеђивање
прикључка за н/н мрежу , прикључка за воду, јавне расвјете,
као и стављање у функцију постојећег објекта и све друго
што је потребно у вези са тим) и стави у функцију, у случају
потребе за монтирањем покретне болнице, за провођење
активности задужује се Драган Јовановић, а средства ће
обезбједити Градска управа у износу до 100.000,00 КМ.
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.
Одлуке.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву

Број: 02-014-1- 912 /20
Бијељина,
Датум: 29. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19 ) и члана 8. и члана 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 број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-17/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-17/20
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
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набавка следећих услуга:
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 32.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови
одржавања лиценци“ економски код 412 700; потрошачка
јединица 0005240 . Средства у износу од 10.700,00 КМ (без
ПДВ) су обезбијеђена из буџета за 2020. годину и средства
у износу од 21.300,00 КМ (без ПДВ) ће бити обезбјеђена из
буџета за 2021. годину.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
годину дана од дана потписивања, а најраније од 16.08.2020.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-93/20
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 :
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набавку услуга: ОПШТА СИСТЕМАТСКА ПРЕВЕНТИВНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА 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:02-404-83/20
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и
36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-10/20
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. 16/20 од 06.03.2020. године, а која се односи на
набавку радова: ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ
ДВОРОВИМА- III ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) понуде су
доставили следећи понуђачи:

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ПР-01-п1/20

1. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина (представник
групе понуђача) и ДОО „ЕЛМОНТ“ Бијељина (члан групе
понуђача)
2. ДОО „Астра план“ Брчко

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.04.2020. године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр. 22/20 од 17.04.2020. године, а која се односи на

II
Након разматрања приспјелих понуда комисија
је установила да су све понуде достављене у складу са
тендерском документацијом, такође обје понуде подлијежу
примјени преференцијалног третмана домаћег те се
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вриједност понуда приликом примјене преференцијалног
третмана домаћег умањује за преференцијални фактор од
5 %, у сврху поређења понуда, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, и након проведене е-аукције, утврђена коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељин ............................
.................................................................. 69.181,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Астра план“ Брчко ............................................
................................................................. 69.251 ,05 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО„ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 69.181,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-40431/20 од 23.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина,
као и члан групе понуђача ДОО „Елмонт“ Бијељина, дужни
су у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке да
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 у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
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:02-404-31/20
Бијељина,
Датум: 29. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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
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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-11-п1/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 20.03.2020. године и у “Сл.гласнику БиХ”
бр.19/20 од 27.03.2020. године, а која се односи на набавку
роба: НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Дефтер“, Сарајево
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да 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 ”Дефтер“, Сарајево са понуђеном цијеном у
износу од ............................................. 16.235,37 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-69/20 од
22.04.2020. 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 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
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-69/20
Бијељина,
Датум: 29. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.03.2020. године и у Сл.гласнику
БиХ бр.18/20 од 20.03.2020.године, а која се односи на
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица
За ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понудe су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“ Модрича
2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“
Модрича није достављена у складу са захтјевима из
тендерске документације, те се иста одбија из следећих
разлога:
-У документацији је достављена употребна дозвола
за гредер број 04-23-01-24-418/18 од 11.04.2018. године
као и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Ушће Босне“ АД Шамац. Предмет
овог Уговора је грађевинска машина за нивелацију теренагредер произвођача Раде Дакић, типа МГ 145, година
производње 1998, снага мотора 107 киловата. Понуђач није
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доставио употребну дозволу за грађевинску машину за
нивелацију терена-гредер описану у достављеном Уговору
од 01. 04. 2020. године, јер је у понуди достављена употребна
дозвола за гредер произвођача Раде Дакић , типа МГ 145,
година производње 1988.
-У документацији је достављена потврда о
регистрацији за грејдер регистраских ознака Е34-О-017,
употребна дозвола број АД 926-10/17 за исто возило
и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО
„Мартић Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој.
Предмет Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој је грађевинска
машина за нивелацију терена-гредер, произвођач О&К,
тип Ф 106 А, година производње 1995, снага мотора 84
киловата, регистарски број Е34-О-417. Понуђач није
доставио потврду о регистрацији и употребну дозволу за
грађевинску машину за нивелацију терена-гредер описану
у тачки 1 Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме од 15.03.2020. године, с обзиром на то да
је у овом Уговору наведен регистарски број Е34-О-417, а у
потврди о регистрацији као и у употребној дозволи наведен
је регистарски број машине Е34-О-017.
Достављена понуда понуђача ДОО “Јовић С&Д” Угљевик
испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО “Јовић С&Д” Угљевик, са понуђеном цијеном
у износу од : ....................................... 36.316,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/20 од
27.04.2020. 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:02-404-48/20-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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“,

30. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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 СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.03.2020. године и у Сл.гласнику
БиХ бр.18/20 од 20.03.2020.године, а која се односи на
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
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„Мартић Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој.
Предмет Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој је грађевинска
машина за нивелацију терена-гредер, произвођач О&К,
тип Ф 106 А, година производње 1995, снага мотора 84
киловата, регистарски број Е34-О-417. Понуђач није
доставио потврду о регистрацији и употребну дозволу за
грађевинску машину за нивелацију терена-гредер описану
у тачки 1 Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме од 15.03.2020. године, с обзиром на то да
је у овом Уговору наведен регистарски број Е34-О-417, а у
потврди о регистрацији као и у употребној дозволи наведен
је регистарски број машине Е34-О-017.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’Dis-Company“,
Бијељина носилац групе понуђача- (ДОО „Радиша“
Бијељина (члан групе понуђача)) испуњава у потпуности
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:

ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/20 од
27.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

За ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понудe су доставили следећи понуђачи:

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

1. ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“ Модрича

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

2. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина носилац групе
понуђача- (ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе понуђача))
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“
Модрича није достављена у складу са захтјевима из
тендерске документације, те се иста одбија из следећих
разлога:
-У документацији је достављена употребна дозвола
за гредер број 04-23-01-24-418/18 од 11.04.2018. године
као и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Ушће Босне“ АД Шамац. Предмет
овог Уговора је грађевинска машина за нивелацију теренагредер произвођача Раде Дакић, типа МГ 145, година
производње 1998, снага мотора 107 киловата. Понуђач није
доставио употребну дозволу за грађевинску машину за
нивелацију терена-гредер описану у достављеном Уговору
од 01. 04. 2020. године, јер је у понуди достављена употребна
дозвола за гредер произвођача Раде Дакић , типа МГ 145,
година производње 1988.
-У документацији је достављена потврда о
регистрацији за грејдер регистраских ознака Е34-О-017,
употребна дозвола број АД 926-10/17 за исто возило
и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО

ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина , са понуђеном
цијеном у износу од : ........................ 44.759,00 КМ (без ПДВ-а)

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:02-404-48/20-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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
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О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 3
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.03.2020. године и у Сл.гласнику
БиХ бр.18/20 од 20.03.2020.године, а која се односи на
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица
За ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
понудe су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“ Модрича
2. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“
Модрича није достављена у складу са захтјевима из
тендерске документације, те се иста одбија из следећих
разлога:
-У документацији је достављена употребна дозвола
за гредер број 04-23-01-24-418/18 од 11.04.2018. године
као и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Ушће Босне“ АД Шамац. Предмет
овог Уговора је грађевинска машина за нивелацију теренагредер произвођача Раде Дакић, типа МГ 145, година
производње 1998, снага мотора 107 киловата. Понуђач није
доставио употребну дозволу за грађевинску машину за
нивелацију терена-гредер описану у достављеном Уговору
од 01. 04. 2020. године, јер је у понуди достављена употребна
дозвола за гредер произвођача Раде Дакић , типа МГ 145,
година производње 1988.
-У документацији је достављена потврда о
регистрацији за грејдер регистраских ознака Е34-О-017,
употребна дозвола број АД 926-10/17 за исто возило
и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО
„Мартић Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој.
Предмет Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој је грађевинска
машина за нивелацију терена-гредер, произвођач О&К,
тип Ф 106 А, година производње 1995, снага мотора 84
киловата, регистарски број Е34-О-417. Понуђач није
доставио потврду о регистрацији и употребну дозволу за
грађевинску машину за нивелацију терена-гредер описану

30. април 2020.

у тачки 1 Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме од 15.03.2020. године, с обзиром на то да
је у овом Уговору наведен регистарски број Е34-О-417, а у
потврди о регистрацији као и у употребној дозволи наведен
је регистарски број машине Е34-О-017.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП Градитељ“,
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 ’’ПГП Градитељ“, Бијељина , са понуђеном
цијеном у износу од : ....................... 17.040,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/20 од
27.04.2020. 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:02-404-48/20-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 СКП-09 (4 Лотa)/20- Лот 4
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.03.2020. године и у Сл.гласнику
БиХ бр.18/20 од 20.03.2020.године, а која се односи на
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ- ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

30. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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цијеном у износу од : ....................... 21.300,00 КМ (без ПДВ-а)

ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/20 од
27.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

За ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ
макадамских улица, понудe су доставили следећи понуђачи:

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

1. ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“ Модрича

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.

2. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „ MARTIĆ-INTER-COPP“
Модрича није достављена у складу са захтјевима из
тендерске документације, те се иста одбија из следећих
разлога:
-У документацији је достављена употребна дозвола
за гредер број 04-23-01-24-418/18 од 11.04.2018. године
као и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Ушће Босне“ АД Шамац. Предмет
овог Уговора је грађевинска машина за нивелацију теренагредер произвођача Раде Дакић, типа МГ 145, година
производње 1998, снага мотора 107 киловата. Понуђач није
доставио употребну дозволу за грађевинску машину за
нивелацију терена-гредер описану у достављеном Уговору
од 01. 04. 2020. године, јер је у понуди достављена употребна
дозвола за гредер произвођача Раде Дакић , типа МГ 145,
година производње 1988.
-У документацији је достављена потврда о
регистрацији за грејдер регистраских ознака Е34-О-017,
употребна дозвола број АД 926-10/17 за исто возило
и Уговор о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО
„Мартић Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој.
Предмет Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме закључен између понуђача ДОО „Мартић
Интеркоп“ Модрича и „Плоско“ ДОО Добој је грађевинска
машина за нивелацију терена-гредер, произвођач О&К,
тип Ф 106 А, година производње 1995, снага мотора 84
киловата, регистарски број Е34-О-417. Понуђач није
доставио потврду о регистрацији и употребну дозволу за
грађевинску машину за нивелацију терена-гредер описану
у тачки 1 Уговора о изнајмљивању грађевинских машина и
техничке опреме од 15.03.2020. године, с обзиром на то да
је у овом Уговору наведен регистарски број Е34-О-417, а у
потврди о регистрацији као и у употребној дозволи наведен
је регистарски број машине Е34-О-017.
Достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП Градитељ“,
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 ’’ПГП Градитељ“, Бијељина , са понуђеном

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-48/20-ЛОТ 4
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 СКП-17/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.03.2020.
године и у Сл.гласнику БиХ бр. 20/20 од 03.04.2020. године, а
која се односи на набавку услуге: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
СВЈЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ),
понуду је доставиио следећи понуђач:
1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
II
Након разматрања приспјелих понуда 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 је да је најповољнији понуђач:
ДОО „Телефонија Видаковић“, Добој са понуђеном
цијеном у износу од ......................... 76.921,00 КМ (без ПДВ-а)
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-52/20 од
24.04.2020. 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.

30. април 2020.

27.04.2020. 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”

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

Број:02-404-52/20
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

Број:02-404- 58/20
Бијељина,
Датум: 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-05/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 20.03.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
19/20 од 27.03.2020. године, а која се односи на набавку услуга:
“ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈEСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО
ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН
ОБИЉЕЖЈА”, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО “Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, те
је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО„Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: ........................................... 51.259,40 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-58/20 од

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка
25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број 9/17), Градоначелник Града Бијељина дана
30. априла 2020. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР НАЈЉЕПШИХ ФОТОГРАФИЈА ПОД НАЗИВОМ
„НАЈЉЕПША ФОТОГРАФИЈА СЕМБЕРИЈЕ“
I
Мијења се текст Јавног конкурса за избор најљепших
фотографија под називом „Најљепша фотографија
Семберије“ објављен 28. фебруара 2020. године у поглављу
„ТЕРМИНИ“, тако да се ријечи:
• Рок за слање радова је 20. април 2020. године
• Стручни жири ће своју одлуку саопштити
почетком маја 2020. године
• Уручење награда ће бити уприличено на изложби
у Музеју Семберије 16. маја 2020. године
• Одабрани радови биће изложени у Музеју
Семберије од 16. до 23. маја.
Мијењају ријечима:
• Рок за слање радова је 30. мај 2020. године
• Стручни жири ће своју одлуку саопштити
почетком јуна 2020. године
• Термини уручења награда и изложбе одабраних
радова биће одређени накнадно.
II
Oва одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-918/20
Бијељина,
Датум, 30. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

СКП-09 (4 ЛОТА)/20-ЛОТ 3

НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА НА
ЈАВНИМ МЈЕСТИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
У
ДАНЕ
ПРВОМАЈСКИХ
ПРАЗНИКА

1

НАРЕДБА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ НАРЕДБЕ
О АНГАЖОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
БИЈЕЉИНА И ВОЛОНТЕРА

1

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

1

НАРЕДБА
О
РЕГУЛИСАЊУ
РАДА
ТРГОВИНСКИХ,
УГОСТИТЕЉСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН
03.05.2020. ГОДИНЕ

2

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА
И ДАН ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

2

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ
ЗАКОНА
О
ЈАВНИМ
НАБАВКАМА:
„ИЗВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ
И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И РАДОВА
ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПРУКЉУЧАК НА Н/Н
И ВОДОВОДНУ МРЕЖУ, ЈАВНА РАСВЈЕТА)
У ФУНКЦИЈИ ПОСТАВЉАЊА МОБИЛНЕ
БОЛНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРУМ
ОБРИЈЕЖ“ У БИЈЕЉИНИ“

2

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-17/20

3

8.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ПР-01-П1/20

4

9.

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

4

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОЗП-11-П1/19

5

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-09 (4 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

6

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-09 (4ЛОТА)/20-ЛОТ 2

6

4.

5.

6.

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

7

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
СКП-09 (4 ЛОТА)/20-ЛОТ 4
15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
СКП-17/20
16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
СКП-05/20
17. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР НАЈЉЕПШИХ ФОТОГРАФИЈА ПОД
НАЗИВОМ
„НАЈЉЕПША
ФОТОГРАФИЈА
10
СЕМБЕРИЈЕ“

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

