Службени гласник
Града Бијељина
Година LVI

26. октобар 2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 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 доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији града Бијељина
1. У циљу провођења ванредних мјера за
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва до 02.11.2020. године забрањују
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што
укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична
организована окупљања.
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без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
5. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ за спрјечавање појаве
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.
6. Сви субјекти који пружају услуге из области
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта,
музеји и сл.) дужни су:
- 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 прописане физичке дистанце и
- на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу
на његову површину.
7. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати
дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.

Обавезују се грађани да се:
- на отвореном простору придржавају заштитне
мјере физичког растојања од два метра,
- на отвореном простору користе заштитне маске
уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два
метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске
на отвореном простору,
- у затвореним просторијама поред заштитне мјере
физичког растојања од два метра и коришћења заштитне
маске, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. До 02.11.2020. године ограничава се радно вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до
24:00 часа.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића
на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на
угоститељске објекте за смјештај.
4. До 02.11.2020. године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и спортиста искључиво

8. Градска управа и градске службе дужни су
организовати свој рад како слиједи:
- на улазу у све службене просторије Градске управе
које пружају услуге грађанима ограничити број особа
које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи,
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Градске управе од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
9. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Бијељина
да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
10. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
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из тачке 8. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
11. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
12. 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: 02-014-1-1866/20 од
24.09.2020. године.
13. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2095/20
Бијељина,
Датум, 15.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

26. октобар 2020.

22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године и 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године,
у тачки 3. послије става 62. додаје се став 63. који гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате АД „Град“
Бијељина новчана средства у износу од 50.000,00 КМ.“
2. У тачки 3. послије става 63. додаје се став 64. који
гласи:
„Налаже се Служби заједничких послова
Градске управе Града Бијељина да обезбједи потребна
дезинфекциона и хигијенска средства ради хигијенско епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора и бирача
на бирачком мјесту.“
3. У тачки 3. послије става 64. додаје се став 65. који
гласи:

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), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o допунама 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, 02-014-1-867/20 од
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године,
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од

„Налаже се Дому здравља Бијељина и Градској
изборној комисији да изврши обуку предсједника бирачких
одбора у вези примјене мјера превенције COVID - 19
током спровођења локалних избора на територији града
Бијељина.“
4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2096/20
Бијељина,
Датум, 15.10.2020. 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 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 доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији града Бијељина
1. У циљу провођења ванредних мјера за
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва до 16.11.2020. године забрањују
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица и сва
приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе,
крштења, рођендани, прославе и други породични скупови
сличне природе).
Обавезују се грађани да:
- на отвореном простору и у затвореном простору
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носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од
два метра, изузев дјеце млађе од 7 година живота, лица
са посебним потребама која не могу скинути маску без
помоћи других и лица која обављају физичку спортску и
рекреативну активност у оквиру спортских објеката,
- у затвореним просторијама да се, поред ношења
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два
метра, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
2. До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до
23:00 часа, уз забрану извођења музике уживо у наведеним
објектима.
3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића
на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на
угоститељске објекте за смјештај.
4. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица који у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
- услуге пружају заштићени маском,
- обавезно спроводе мјере дезинфекције,
- обезбједе маску грађанима који користе њихове
услуге а немају их,
- придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.
5. До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске
активности спортских организација и спортиста искључиво
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
6. Субјекти којима је дозвољено обављање
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“ за спрјечавање појаве
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.
7. Сви субјекти који пружају услуге из области
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта,
музеји и сл.) дужни су:
- 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 прописане физичке
дистанце и
- на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу
на његову површину.
8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати
дезинфекцију пословних
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно
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9. Градска управа и градске службе дужни су
организовати свој рад како слиједи:
- на улазу у све службене просторије Градске управе
које пружају услуге грађанима ограничити број особа
које истовремено могу да уђу и бораве у Градској управи,
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Градске управе од најмање два метра, уз
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
- омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленом и кориснику.
10. Градска управа и градске службе, као и остали
правни субјекти који врше јавна овлашћења требају
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то
могуће.
11. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Бијељина
да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
12. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
13. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
14. 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: 02-014-1-2095/20 од
15.10.2020. године.
15. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2167/20
Бијељина,
Датум, 21.10.2020.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 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:
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11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o допунама 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, 02-014-1-867/20 од
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године,
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године
и 02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године у тачки 3. послије
става 65. додаје се став 66. који гласи:
„Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту Градске
управе Града Бијељина да за потребе Дома здравља Бијељина
обезбиједи 5 000 пари заштитних рукавица.“
2. У тачки 3. послије става 66. додаје се став 67. који
гласи:
„Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске
управе Града Бијељина да обезбиједи 50 000 заштитних
маски и 20 000 пари заштитних рукавица.“
3. У тачки 3. послије става 67. додаје се став 68. који
гласи:
„Предсједници савјета мјесних заједница са подручја
града Бијељина су овлаштени својим потписом потврдити
да је ДОО „Еко заштита“ Бијељина у складу са Уговором
број: 02-404-97/20 од 02.07.2020.године спровела услугу
деритаризације на подручју мјесне заједнице у којој живе“.
4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2168/20
Бијељина,
Датум, 21.10.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

26. октобар 2020.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке робе и то:
„Набавка 500 комада дезинфекционог средства – Алкохол 70% “
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 5.769,23 КМ без ПДВ-а
(петхиљадаседамстотинашездесетдевет 23/100) односно
6.750,00 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Остали непоменути расходи у циљу сузбијања Корона
вируса – Одсјек заједничких послова“, економски код 412
900 -5IV
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
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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 15.10.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-2096/20 од 15.10.2020
којом је у тачки 3. послије става 63. додаје се став 64. којим
се налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града
Бијељина да обезбиједи потребна дезинфекциона и хигијенска
средства ради хигијенско – епидемиолошке заштите чланова
бирачког одбора и бирача на бирачком мјесту.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-2130/20
Бијељина,
Датум: 22.10.2020. 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
(„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 робе и то:
„Набавка средстава за дезинфецију “
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 823,93 КМ без ПДВ-а
(осамстотинадвадесеттри 93/100) односно 964,00 КМ са
ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина
за 2020. годину на буџетској позицији „Остали непоменути
расходи у циљу сузбијања Корона вируса – Одсјек
заједничких послова“, економски код 412 900 -5-
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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 15.10.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-2096/20 од 15.10.2020
којом је у тачки 3. послије става 63. додаје се став 64. којим
се налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града
Бијељина да обезбиједи потребна дезинфекциона и хигијенска
средства ради хигијенско – епидемиолошке заштите чланова
бирачког одбора и бирача на бирачком мјесту.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-2166/20
Бијељина,
Датум: 22.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке роба и то:
„Набавка возила на електрични погон за потребе превоза
лица са инвалидитетом, лица са посебним потребама
као и за друге намјене у складу са актуелном ситуацијом
пандемије, изазване појавом вируса Covid-19“.
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 81.196,59КМ без ПДВ-а (оса
мдесетједнахиљадаједнастотинадеведесетшест и 59/100 КМ)
односно 95.000,00КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из
буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Набавка опреме за Градску управу и Скупштину“ – Одсјек
заједничких послова“, буџетска организација 005240,
економски код 511 300.
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
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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 07.09.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
и спасавања становништва број 02-014-1-1737/20 од
07.09.2020. године којом је у тачки 3. после става 54. додат
став 55. којим је наложено да се из буџета Града Бијељина
набави возило на електрични погон за потребе превоза лица
са инвалидитетом, лица са посебним потребама као и за
друге намјене у складу са актуелном ситуацијом пандемије,
изазване појавом вируса Covid-19.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-2172/20
Бијељина,
Датум: 22.10.2020. 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 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
УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-08 (3 Лота)/20

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП-н-08 (3 Лота)/20

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
2:
Одржавање-пошљунчавање
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некатегорисаних путева – ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
односно 51.282,06 КМ (без ПДВ-а). За ЛОТ 1 предвиђено је
17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ ( са ПДВом), за ЛОТ 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ
( са ПДВ-ом) и за ЛОТ 3 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно
20.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412500;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга за све Лотове је од дана потписивања уговора до 30.04.2021. 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: 02-404-181/20
Бијељина,
Датум: 07. октобар 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 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: ТВЈ-06-п1/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ТВЈ-06-п1/20

I
јавној набавци радова

под
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II
За потребе Територијалне ватрогасно-спасилачке
јединице Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА ПРВА И ДРУГА ФАЗА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 1.487.178,00 KМ (без ПДВ-а)
односно 1.739.998,26 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу
од 675.213,00 КМ (без ПДВ-а) односно 789.999,21 КМ (са
ПДВ-ом) су обезбијеђена из буџета Града за 2020. годину са
буџетске ставке “Набавка грађевинских објеката“ економски
код 511100; потрошачка јединица 0005125 и средства у
износу од 811.965,00 КМ (без ПДВ-а) односно 949.999,05 КМ
(са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена из буџета Града за 2021.
годину са буџетске ставке “Набавка грађевинских објеката“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005125 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције .
V
Рок за реализацију предметних радова је 12
мјесеци (рачунају се календарски дани ) од дана увођења у
посао, извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од
дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-188/20
Бијељина,
Датум: 16 октобар 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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-27/20
I
Отказује се поступак јавне набавке радова која

Број 50 - Страна 8

Службени гласник Града Бијељина

се односи на: ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА
ПАВЛА. Поступак се отказује у складу са чланом 69. став
(3) Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке, а
све у складу са дописом Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине број:02-014-1-1981/20
од 05.10.2020.године. Овом Одлуком се ставља ван снаге
Одлука о приступању поступка број:02-404-123/20 од
11.06.2020.године.
II
Поступак јавне набавке радова: ‘’ПОПЛОЧАВАЊЕ
УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА’’ шифра:СКП-27/20
покренут је Налогом број:02/3-37-1-652/20 од 05.06.2020.
године Одјељења за стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине. Дана 05.10.2020.године ресорно одјељење
које је и покренуло предметну јавну набавку доставило је
допис којим тражи отказивање поступка јавне набавке
радова: ‘’ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА’’.
На основу свега наведеног уговорни орган отказује поступак
јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним
набавкама због доказивих разлога који су ван контроле
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме
покретања поступка јавне набавке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-123/20
Бијељина,
Датум: 16. октобар 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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке БИЗ-03-п1/20
I
Отказује се поступак јавне набавке услуга која
се односи на: УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ
ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ. Поступак се отказује у складу
са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама због
доказивих разлога који су ван контроле уговорног органа
и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања
поступка јавне набавке, а све у складу са дописом Одјељења
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту број: 02/7-81-1450/20 од 19.10.2020.године. Овом Одлуком се ставља ван
снаге Одлука о поновном приступању поступка број:02404-180/20 од 25.09.2020.године.
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II
Поступак јавне набавке услуга: УСЛУГЕ РЕДОВНОГ
И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА ВАНБРОДСКИХ МОТОРА
И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ; шифра: БИЗ-03-п1/20
покренут је Налогом број: 02/7-560-1-519/20 од 21.09.2020.
године Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту. Дана 19.10.2020. године ресорно одјељење које је
и покренуло предметну јавну набавку доставило је допис
којим тражи отказивање поступка јавне набавке услуга:
УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА
ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ.
На основу свега наведеног уговорни орган отказује
поступак јавне набавке у складу са чланом 69. став (3)
Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-180/20
Бијељина,
Датум: 21. октобар 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-18-п1/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 17.08.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр. 52/20 од 21.08.2020. године, а која се односи на
набавку радова: ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА
ПЕТОРАЗРЕДНЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СТЕВАН
НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ
У ГОРЊЕМ
МАГНОЈЕВИЋУ, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Астра план“ Брчко
2. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда, Комисија
за ЈН је установила да понуда понуђача ДОО „Астра
план“ Брчко због формалног недостатка је неприхватљива,
односно понуђач није доставио исправку рачунске грешке
у форми оргиналног писменог и овјереног поднеска уз
навођење тачног износа који се исправља.
Понуда понуђача ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина је
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испунила 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: 162.322,52 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404161/20 од 06.10.2020. 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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-161/20
Бијељина,
Датум: 09. октобар 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 КГН-09/20
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3. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
4. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина (Носилац групе)
и ДОО „Топлота“ Угљевик (члан групе)
II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача
јавне набавке број: 02-404-108/20 од 24.08.2020. године
уложена је жалба понуђача ДОО „nLogic“ Сарајево која је
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.
По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН202-07-1-2394-7/20 од 01.10.2020. године, Одлука о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-108/20 од
24.08.2020. године и Записник о прегледу и оцјени број: 02404-108/20 од 18.07.2020. године се поништава те се предмет
враћа на поновни поступак. Такође, на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-108/20 од
24.08.2020. године уложена је и жалба понуђача Институт
за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука која је благовремена,
допуштена и изјављена од овлаштеног лица. По рјешењу
Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-23937/20 од 01.10.2020. године, Одлука о избору најповољнијег
понуђача јавне набавке број: 02-404-108/20 од 24.08.2020.
године и Записник о прегледу и оцјени број: 02-404-108/20
од 18.07.2020. године се поништава те се предмет враћа на
поновни поступак.
Такође, Kомисија је у поновном поступку
оцјене понуда а по препорукама наведеним у Рјешењима
Канцеларије за разматрање жалби приступила разматрању
приспјелих понуда и установила да све понуде испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом. На
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након примјене преференцијалног
третмана домаћег, проведене е-аукције, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО „nLogic“ Сарајево ...................... 11.079,49 КМ
2. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука .......
...................................................................................... 11.100,00 КМ
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина ...... 12.000,00 КМ
4. ДОО „Термотехника“ Бања Лука ...... 20.500,00 КМ
ДОО „nLogic“ Сарајево, са понуђеном цијеном у
износу од: ............................................ 11.079,49 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404108/20 од 16.10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 28.05.2020. године, и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр. 30/20 од 29.05.2020. године, Исправке обавјештења
о набавци дана 23.07.2020. године, и у „Сл.гласнику БиХ“,
бр. 44/20 од 24.07.2020. године а која се односи на набавку
услуга: ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА
И ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА,
понуде су доставили следећи понуђачи:

IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
број: 02-404-108/20 од 24.08.2020.године.

1. ДОО „nLogic“ Сарајево (Носилац конзорцијума)
и ДОО „Алгос“ Бања Лука (члан козорцијума)
2. ДОО „Термотехника“ Бања Лука

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.

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

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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

ДОО „Дефтер“, Сарајево са понуђеном цијеном у
износу од ........................................ 9.951,00 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.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-174/20 од
16.10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

V II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

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.

Број:02-404-108/20
Бијељина,
Датум: 22. октобар 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 ДД-н-02/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 21.09.2020. године и у “Сл.гласнику БиХ”
бр.59/20 од 25.09.2020. године, а која се односи на набавку роба:
НАБАВКА ХИГИЈЕНСКО – ПРЕХРАМБЕНИХ ПАКЕТА ЗА
РАЊИВА ДОМАЋИНСТВА У СВРХУ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
ПОТЕШКОЋА ИЗАЗВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ COVID 19
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ROMACTED, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „План плус“, Зеница
2. ДОО „Дефтер“, Сарајево

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, такође и понуда ДОО
„Дефтер“, Сарајево испуњава услове преференцијалног
третмана домаћег, 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 „Дефтер“, Сарајево ... 9.951,00 КМ без ПДВ-а

2. ДОО „План плус“, Зеница .. 9.840,00 КМ без ПДВ-а

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.
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:02-404-174/20
Бијељина,
Датум: 22. октобар 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-04/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.09.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
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61/20 од 02.10.2020. године, а која се односи на набавку роба:
НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ ВАТРОГАСНЕ ПУМПЕ
ЗА ВОДУ НА МЕРЦЕДЕС АТЕГО, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „BEXING“ ДОО,
Београд
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „BEXING“
ДОО, Београд је у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „BEXING“ ДОО, Београд са
понуђеном цијеном у износу од 51.250,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-178/20 од
19.10.2020. 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
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-178/20
Бијељина,
Датум: 22. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

о именовању Радне групе за израду Стратегије развоја
социјалног становања Града Бијељина
Члан 1.
Именује се Радна група у саставу:
1. Љубиша Танацковић, представник Градске
управе Града Бијељина,
2. Амира Ганић, представник Градске управе Града
Бијељина,
3. Љубиша Станишић, представник Градске управе
Града Бијељина,
4. Амра Агановић, представник Градске управе
Града Бијељина.
5. Јовановић Јелица, представник Центра за
социјални рад Бијељина.
Члан 2.
Задатак Радне групе је да учествује у изради
Стратегије развоја социјалног становања Града Бијељина,
са предстаницима Републичког секретаријата за расељена
лица и миграције.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-53-3/20
Бијељина,
Датум: 08.10.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-119/20 од 16.09.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 261 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ЈЕРМЕНСКА 28“ улица Јерменска бр. 28
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЈЕРМЕНСКА 28“ улица Јерменска бр. 28
Бијељина,
Регистарски лист број: 261.
Оснивачи: 14 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: Озрен Ђурић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-119/20
Бијељина,
Дана: 16.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-120/20 од 16.09.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 260 упис регистрације Заједнице
етажних власника „РАЧАНСКА 12 “ улица Рачанска бр. 12
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„РАЧАНСКА 12 “ улица Рачанска бр. 12 Бијељина,
Регистарски лист број: 260.
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: Стојан Ерак, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-120/20
Бијељина,
Дана: 16.09.2020. год.

заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-127/20 од 05.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број 112 упис промјене лица овлашћеног
за заступање
Заједнице етажних власника „МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА 24А“ Бијељина, улица Меше Селимовића
бр. 24а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 24А“ Бијељина, улица Меше
Селимовића бр. 24а, Регистарски лист број: 112.
Оснивачи: 25 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: Станислава Перковић Алексић,
предсједник Управног одбора заједнице етажних власника,
заступа заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Марко Милић.
Број: 02/3-372-127/20
Бијељина,
Дана: 05.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-123/20 од 25.09.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 262 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ЖРТАВА ЈАДОВНОГ 8 “ улица Жртава
Јадовног бр. 8 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЖРТАВА ЈАДОВНОГ 8“ улица Жртава Јадовног бр. 8
Бијељина, Регистарски лист број: 262.
Оснивачи: 13 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: Жарко Стевановић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

за

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

стамбено-комуналне

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-124/20 од 05.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 263 упис регистрације Заједнице
етажних власника „КНЕЗА МИЛОША 12“, улица Кнеза
Милоша 12, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„КНЕЗА МИЛША 12“, улица Кнеза Милоша 12, Бијељина,
Регистарски лист број: 263.
Оснивачи: 15 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.
Заступници: Александар Марић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-124/20
Бијељина,
Дана, 05.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС

ОГЛАС
Одјељење

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС

ОГЛАС

Број: 02/3-372-123/20
Бијељина,
Дана: 25.09.2020. год.

26. октобар 2020.

послове

и

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина

26. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

на основу рјешења број 02/3-372-125/20 од 05.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 264 упис регистрације Заједнице
етажних власника „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА“ улица Незнаних
јунака бр. 14 и 16 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„НЕЗНАНИХ ЈУНАКА“ улица Незнаних јунака бр. 14 и 16
Бијељина, Регистарски лист број: 265.
Оснивачи: 19 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: Драгослав Мирић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-125/20
Бијељина,
Дана: 05.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.
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етажних власника „МИХАЈЛА ПУПИНА 18 – ЛАМЕЛА 2“,
улица Михајла Пупина 18 – Ламела 2, Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МИХАЈЛА ПУПИНА 18 – ЛАМЕЛА 2“, улица Михајла
Пупина 18 – Ламела 2, Бијељина, Регистарски лист број: 259.
Оснивачи: 26 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.
Заступници: Драгица Дакић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-117/20
Бијељина,
Дана, 08.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-126/20 од 05.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 264 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ГЕТЕОВА 8 “ улица Гетеова бр. 8
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ГЕТЕОВА 8 “ улица Гетеова бр. 8 Бијељина, Регистарски
лист број: 264.
Оснивачи: 45 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: Мирјана Ћускић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-126/20
Бијељина,
Дана: 05.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-115/20 од 04.09.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 258 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ 9 И 9А“, улица
Трг Ђенерала Драже 9 и 9а, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ 9 И 9А“, улица Трг Ђенерала
Драже 9 и 9а Бијељина, Регистарски лист број: 258.
Оснивачи: 33 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.
Заступници: Ерак Стојан, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-115/20
Бијељина,
Дана, 04.09.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-117/20 од 08.09.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 259 упис регистрације Заједнице

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-128/20 од 15.10.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број 226 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „ЦАРА УРОША
38“ Бијељина, улица Цара Уроша бр. 38 Бијељина, са
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Службени гласник Града Бијељина

26. октобар 2020.

сљедећим подацима:

биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЦАРА УРОША 38“ Бијељина, улица Цара Уроша бр. 38,
Регистарски лист број: 226.
Оснивачи: 32 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: Стојан Ерак, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Синиша Вуковић.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

Број: 02/3-372-128/20
Бијељина,
Дана: 15.10.2020. год.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић, с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11)
и члана 21. Статута ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на 5. ванредној
сједници одржаној дана 15.10.2020. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста из Бијељине,
разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељин
по рјешењу број:С-31/20 од 26.03.2018. године, на лични
захтјев.
2.
Разрјешење из тачке 1. врши се закључно са даном
15.10.2020. године.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а

Број: С-41/20
Бијељина,
Датум: 15.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број:
75/04 и 78/11) и члана 21. Статута ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина предузећа на
5. ванредној сједници одржаној дана 15.10.2020. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
ВЕЛИБОР МАРКОВИЋ, дипл.економиста из
Бијељине именује се за вршиоцa дужности чланa Надзорног
одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о.
Бијељина
2.
Именовани ће дужност из тачке 1. обављати у
периоду од 16.10.2020. године до окончања конкурсне
процедуре за избор и именовање члана Надзорног одбора.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-42/20
Бијељина,
Датум: 15.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

26. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Број 50- Страна 15

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
ТВЈ-04/20

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
НАРЕДБА О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О
ПРОВОЂЕЊУ
ВАНРЕДНИХ
МЈЕРА
ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ, ТЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
СТАНОВНИШТВА
НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА

16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ
11
СТАНОВАЊА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

2

3

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА 500
КОМАДА ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ СРЕДСТВААЛКОХОЛ 70%

4

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА СРЕДСТАВА
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ“

5

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА ВОЗИЛА
НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ЗА ПОТРЕБЕ
ПРЕВОЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КАО И ЗА
ДРУГЕ НАМЈЕНЕ У СКЛАДУ СА АКТУЕЛНОМ
СИТУАЦИЈОМ
ПАНДЕМИЈЕ,
ИЗАЗВАНЕ
ПОЈАВОМ ВИРУСА ЦОВИД-19“

6

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-Н-08 (3
ЛОТА)/20

6

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-06-П1/20

7

ПОСТУПКА

ЈАВНЕ
7

11. ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА
НАБАВКЕ БИЗ-03-П1//20

ЈАВНЕ

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДД-18-П1/20
13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КГН-09/20

8

О

ИЗБОРУ

НАЈПОВОЉНИЈЕГ

2.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 12“ УЛИЦА
12
РАЧАНСКА БР.12 БИЈЕЉИНА

3.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА ЈАДОВНОГ 8“
12
УЛИЦА ЖРТАВА ЈАДОВНОГ БР.8 БИЈЕЉИНА

4.

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА
24А“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА
12
БР. 24А БИЈЕЉИНА

5.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗА МИЛОША 12“,
12
УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША 12, БИЈЕЉИНА

6.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА“
УЛИЦА НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БР.14 И 16
12
БИЈЕЉИНА

7.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГЕТЕОВА 8“ УЛИЦА
13
ГЕТЕОВА БР. 8 БИЈЕЉИНА

8.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МИХАЈЛА ПУПИНА
18-ЛАМЕЛА 2“ УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА
13
18-ЛАМЕЛА 2, БИЈЕЉИНА

9.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ
9 И 9А“ УЛИЦА ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ 9 И91,
13
БИЈЕЉИНА

10. ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА УРОША 38“
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ЦАЕА УРОША БР.38
13
БИЈЕЉИНА
АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

8
1.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДАНИЈЕЛА ПЕРИЋА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“
14
ДОО БИЈЕЉИНА

2.

РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВЕЛИБОРА
МАРКОВИЋА ЗА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО
14
БИЈЕЉИНА

9

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
ДД-Н-02/20
15. ОДЛУКА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЈЕРМЕНСКА 28“
11
УЛИЦА ЈЕРМЕНСКА БР. 28 БИЈЕЉИНА

2

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

10. ОДЛУКА О ОТКАЗУ
НАБАВКЕ СКП-27/20

1.

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

