Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

08. мај 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
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 допуни Наредбе о забрани окупљања на јавним
мјестима на подручју града Бијељина
1. У Наредби о забрани окупљања на јавним
мјестима на подручју града Бијељина број 02-0141-734/20 од 02.04.2020. године и 02-014-1-775/20 од
09.04.2020. године у тачки 1. послије става 2. додаје се
став 3. који гласи:
‘’Изузетно од одредби става 1. и 2. ове тачке,
дана 09.05.2020. године у 11:00 часова одобрава
се делегацији СУБНОР-а да положи вијенце у
Градском парку у Бијељини поводом Дана побједе над
фашизмом.’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-946/20
Бијељина,
Датум, 07. мај 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. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у
Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне
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ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o измјени и допуни Наредбе о провођењу ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те
заштите и спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године,
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године,
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године,
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године,
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године,
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20
од 16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020.
године, 02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године и 02-0141-867/20 од 28.04.2020. године у тачки 7. став 1. мијења
се и гласи:
‘’Од 11.05.2020. године дозвољава се рад свим
вртићима (јавним и приватним) са подручја града
Бијељина, уз поштовање свих мјера заштите и Упутства
Института за јавно здравство Републике Српске’’.
2. У тачки 7. послије става 1. додаје се став 2.
који гласи:
‘’Задужују се Одсјек цивилне заштите и
Одјељење за друштвене дјелатности да изврше
расподјелу дезинфекционих средстава и заштитних
маски вртићима са подручја града Бијељина.’’
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-955/20
Бијељина,
Датум, 08. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
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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 08. маја 2020. године, доноси
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 02-0141-908/20 од 28. априла 2020. године и од 30. априла 2020.
године, мијења се и гласи:
„Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдијевањем основним животним артиклима и других
потреба, у суботу 09. маја 2020. године, могу да раде
привредна друштва и предузетници којима је дозвољено
обављање дјелатности на основу Закључка Републичког
штаба за ванредне ситуације, као и продајна мјеста АД
‘’Лутрија Републике Српске’’ Бања Лука, на подручју Града
Бијељина најдуже до 14,00 часова.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу,
а обављају процесну производњу, могу да раде у времену које
је прописано Закључком Републичког штаба за ванредне
ситуације.“
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, 08. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 18. став
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“,
број: 39/14), Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга
и то: „Дезинфекција ЗЕВ-ова и јавних институција на
подручју града“.
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
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примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 64.256,40 КМ са ПДВ-ом
односно 54.920,00 КМ без ПДВ-а, а иста ће се обезбиједити из
буџета Града Бијељина за 2020. годину у оквиру потрошачке
јединици 0005170 Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, са буџетске позиције
економски код 412800 субаналитикa 2 „Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина“.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других
несрећа, и сл.), с тим да је битно образложити да би
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне
посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве
процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 20. марта 2020.
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације,
донио Наредбу о провођењу ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва број 02-014-1-635/20 од 20. марта 2020.
године („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/20)
којом је у тачки 5. наложено А.Д. „Водовод и канализација“
Бијељина да за потребе карантинског простора ЈЗУ Болница
„Свети Врачеви“ Бијељина обезбједи воду за пиће и једну
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цистерну за воду, да за потребе локације старог граничног
прелаза на Рачи обезбједи воду за пиће, као и техничку воду
за рјешавање питања мокрих чворова, као и да проводи
дезинфекцију у ЗЕВ-овима и јавним институцијама на
подручју града.
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најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

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.

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

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Број: 02-404-98/20
Бијељина,
Датум: 07. мај 2020. год.

Број: 02-014-1-949/20
Бијељина
Датум: 07. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-06/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-06/20

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 13.675,22 КМ (без ПДВ-а)
односно 16.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке „Стамбено
збрињавање Рома суфинансирање пројекта , помоћ“
(економски код 511100; потрошачка јединица 0005210).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: ПР – 01-п2/20

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци УСЛУГА
под шифром: ПР – 01-п2/20
II
За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ОПШТА СИСТЕМАТСКА ПРЕВЕНТИВНА
ДЕРАТИЗАЦИЈА
III
Предвиђени максимални износ средстава је
50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 42.735,04 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. године
са буџетске ставке ‘’Трошкови дератизације’’, потрошачка
јединица 0005150; економски код 412 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е- аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. године.

V
Рок за реализацију предметних радова је од дана
потписивања уговора до 31.08.2020. године .

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

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
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формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-97/20
Бијељина,
Датум: 07. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

08. мај 2020.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-59/20 од
30.04.2020. 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 достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ.

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), Градоначелник д о н о с и:

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.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-10(2 лота)/20- Лот 1

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

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка 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
услуга: ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1 - ИЗРАДА
И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2 - ИЗРАДА
И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
За Лот 1 ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ГРАДСКИМ
УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуду је
доставио следећи понуђач:
- 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 : 46.777,00 КМ (без ПДВ-а)

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

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:02-404-59/20-Лот 1
Бијељина,
Датум: 07. мај 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
јавне набавке СКП-10(2 Лота)/20-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка 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
услуга: ИЗРАДA И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1 - ИЗРАДА
И ОДРЖАВАЊЕ

08. мај 2020.

Службени гласник Града Бијељина

ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2 - ИЗРАДА
И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града Бијељина, а понуде је доставили
следећи понуђач:
- ДОО “SACOM” Сарајево

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО “SACOM” Сарајево у потпуности испунила
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО “SACOM” Сарајево, са понуђеном цијеном у износу
од: 38.251,00 КМ (без ПДВ-а)
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На основу члана 59. а у вези са чланом 54. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. а у вези
са чланом 62. став 3. Статута града Бијељина („Службени
гласник града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник града
Бијељина 08. маја 2020. године доноси следеће
УПУТСТВО
О
ПРЕСТАНКУ
ВАЖЕЊА
УПУТСТВА
О
ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ИЗАЗВАНОГ ПОЈАВОМ ЗАРАЗЕ ОД ВИРУСА COVID – 19
1. Престаје да важи Упутство о организовању рада у
Градској управи града Бијељина за вријеме ванредног стања
изазваног појавом заразе од вируса Covid - 19, број: 02-0141-907/20 од 29. априла 2020. године (“Службени гласник
града Бијељина”, бр. 23/20).
2. Ово Упутство ступа на снагу одмах, примјењиваће
се од 11. маја 2020. године и објавиће се путем огласне табле
Градске управе, електронском доставом у све организационе
јединице Градске управе и у „Службеном гласнику града
Бијељина“.
Број: 02-014-1-954/20
Б и је љ и н а,
Датум, 08. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-40459/20 од 30.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке.
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. 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.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 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, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
I-Предмет јавног позива
Предмет овог јавног позива је ослобађање плаћања
закупнине закупцима који су у уговорном односу са Градом
Бијељина.
II – Општи услови
Овај јавни позив односи се на:
• пословне субјекте чије је сједиште на територији
града Бијељина и којима је забрањено или ограничено
обављање дјелатности актима Републичког и/или Градског
штаба за вандредне ситуације
• закупце пословних простора који су у уговорном
односу са Градом Бијељина

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

За ослобађање плаћања закупнине подноси се
прописани пријавни образац.

Број:02-404-59/20-Лот 2
Бијељина,
Датум: 07. мај 2020. год.

Пријавни образац се може преузети сваког дана
радног дана од 7-15 часова у пријемној канцеларији Градске
управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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бр. 1, као и на интернет страници Града Бијељина www.
gradbijeljina.org.
Уредно попуњен пријавни образац, заједно са
прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву
подноси се поштом или се непосредно предаје у пријемној
канцеларији Градске управе града Бијељина, радним даном од
07,00 до 15,00 часова, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1.

08. мај 2020.

године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког
мјесеца, све до истека крајњег рока.
Контакт телефон 055/233-183 или на e-mail: radisa.petrovic@
gradbijeljina.org.
IV- Начин остваривања права по Јавном позиву

Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о
разврставању јединица разврставања по дјелатностима,
које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга
документација утврђена у Јавном позиву.
За самосталне предузетнике утврдиће се претежна
дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре Града.
III –Посебни услови
Право на ослобађање плаћања закупнине утврђује
се у складу са Одлуком о ослобађању плаћања закупнине
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 19/20).
Право на ослобађање плаћања закупнине имају
закупци који су у уговорном односу са Градом по основу
уговора о комерцијалном закупу, којима је примјеном
Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката
на територији Града Бијељина број: 02-014-1-588/20 од
16.03.2020. године, број: 02-014-1-613/20 од 17.02.2020.
године, број: 02-014-1-623/20 од 18.03.2020. године, број:
02-014-1-651/20 од 23.03.2020. године, број: 02-014-1-704/20
од 27.03.2020. године, број: 02-014-1-708/20 од 29.03.2020
године, број: 02-014-1-721/20 од 31.03.2020 године, број:
02-014-1-732/20 од 02.04.2020 године, број: 02-014-1-750/20
од 06.04.2020. године и број: 02-014-1-777/20 од 09.04.2020.
године, забрањен рад или ограничено радно вријеме и
закупци који имају закључен уговор о закупу пословних
просторија под посебним условима.
Право на ослобађање плаћања закупнине имају:
- комерцијални закупци, којима је претежна
дјелатност обухваћена забраном рада напријед наведеним
наредбама – за три мјесеца 2020. године;
- комерцијални закупци, којима је претежна
дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена
напријед наведеним наредбама – за два мјесеца 2020. године;
- закупци под посебним условима – за три мјесеца
2020. године.
Право на ослобађање плаћања закупнине имају
закупци који су измирили обавезе по основу закупа
закључно са даном 29.02.2020. године.
У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“
закупац је обавезан навести за које мјесеце у 2020. години
тражи ослобађање плаћања закупнине.
Пријава се подноси: Градоначелнику Града Бијељина
путем Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина, Трг краља
Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.

За ослобађање плаћања закупнине Градоначелник
доноси рјешење о ослобађању плаћања закупнине, за колико
мјесеци и укупан износ.
V- Oбјављивање Јавног позива
Јавни позив ће се објавити у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, у „Семберским новинама“, на сајту Града
Бијељина www.gradbijeljina.org., на огласним таблама Градске
управе Града Бијељина и доставиће се Подручној привредној
комори Бијељина и Градском занатско-предузетничком
удружењу „Предузетник“.
Број: 02-014-1-939/2020
Бијељина
Датум, 05. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута града
Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), и члана 2. став 3. Одлуке о ослобађању плаћања
закупнине („Службени гласник Града Бијељина“, број 19/20
), Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О ИЗГЛЕДУ И САСТАВУ ПОСЕБНОГ ОБРAСЦА ЗА
ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ
ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
I
Утврђује се изглед и састав обрасца за пријаву
на јавни позив Града Бијељина за ослобађање плаћања
закупнине, у складу са чланом 2. став 3. Одлуке о ослобађању
плаћања закупнине („Службени гласник Града Бијељина“,
број 19/20 )
II
Саставни дио овог Закључка је Oбразац за пријаву
на јавни позив за ослобађање плаћања закупнине.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-919/2020
Бијељина,
Датум, 30. април 2020. год,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

08. мај 2020.

Службени гласник Града Бијељина

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ
ОКУПЉАЊА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

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

1

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

1

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЗЕВОВА И ЈАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА“

2

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-06/20

3

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
ПР-01-П2/20

3

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-10(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

4

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-10(2
ЛОТА)/20-ЛОТ 2

4

УПУТСТВО
О
ПРЕСТАНКУ
ВАЖЕЊА
УПУТСТВА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ИЗАЗВАНОГ
ПОЈАВОМ ЗАРАЗЕ ОД ВИРУСА COVID-19

5

10. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА
ЗАКУПНИНЕ

5

11. ЗАКЉУЧАК О ИЗГЛЕДУ И САСТАВУ ПОСЕБНОГ
ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

6
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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
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ТИРАЖ: 100 примјерака

