
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 22. мај 2020. године  БРОЈ 30 / 2020

 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 
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, 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 и 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. 
године у тачки 3. послије става 37. додаје се став 38. 
који гласи:

‘’Налаже се фирми ‘’Еко заштита’’ да уради 
дезинфекцију пословних просторија Фонда ПИО 
филијала Бијељина, у ул. Његошевој број 28а, и 
просторија Шах клуба ‘’Пантери’’ у Бијељини, у ул. 
Светог Саве број 2.’’.

 2. У тачки 10. став 1. мијења се и гласи:

 ‘’Налаже се ЈКП ‘’Градско гробље’’ Бијељина 
да се придржавају мјере забране јавних окупљања 
у групама већим од 50 особа на јавном мјесту, уз 
поштовање прописаних мјера заштите и упутстава 
Института за јавно здравство Републике Српске.’’.

 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1033/20
Бијељина,
Датум, 22. мај 2020. год.

 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), на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси

Н А Р Е Д Б У
о допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и 

служби на територији Града Бијељина

 1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби 
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на територији Града Бијељина број 02-014-1-958/20 
од 10.05.2020. године и 02-014-1-981/20 од 12.05.2020. 
године у тачки 2. подтачка 1. послије алинеје тринаест 
додаје се алинеја четрнаест која гласи:

 ‘’- Перић Борки, с.п. у погледу обављања 
дјелатности забавног парка на отвореном  у Јањи, уз 
поштовање свих прописаних мјера,’’.

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1034/20
Бијељина,
Датум, 22. мај 2020. год.

 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-05/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-05/20

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ 

У БИЈЕЉИНИ – III ФАЗА

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  417.912,40 КМ (без ПДВ-а)  
односно 488.957,50  КМ (са ПДВ-ом). Средства је  
обезбиједила Влада Републике Српске-Министарство 
финансија према Споразуму бр. 02-014-1-13/20 од 
08.01.2020. године. Средства  се налазе на рачуну 
Министарства финансија које ће вршити плаћање. 

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 90 
дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити 
уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања 
уговора, a крајњи рок за реализацију уговора је 90 дана 
од дана увођења у посао.

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: 02-404-107/20      
Бијељина,        
Датум: 19. мај 2020. год.

 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 број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:КГН-09/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН 
-09/20

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће 
се набавка следећих услуга:

ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА И 
ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 21.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 25.155, 00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске 
ставке “Суфинансирање пројеката и активности из 
области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски  
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код 412 900, потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење ‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга је 60 (шездесет) 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: 02-404-108/20
Бијељина, 
Датум: 19. мај 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’,број:13/17, 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-

11/20

 Поништава се поступак јавне набавке 
услуга која се односи на: ИНФОРМИСАЊЕ 
ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-
ПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ, у 
складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним 
набавкама из разлога што ниједна од примљених 
понуда није прихватљива.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-404-57/20 од 
27.04.2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке услуга: 
ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА 
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА 
ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-ПОРТАЛА И 
ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ, Одлуком о избору 
најповољнијег понуђача број:02-404-57/20 од 
27.04.2020. године изабран је понуђач  ИД  „Euroblic 
Press“ Бања Лука.

 У складу са Законом о јавним набавкам и 
одредбама Одлуке број: 02-404-57/20 од 27.04.2020. 
године  изабрани понуђач ИД  „Euroblic Press“ Бања 
Лука, Бијељина био је дужан да у року од 3 (три) дана 
од пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије  докумената  којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним 
набавкама. Како понуђач ИД  „Euroblic Press“ Бања Лука 
није доставио: Потврду Суда БиХ из које је видљиво да 
му у кривичном поступку није изречена правоснажна 
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из 
члана 45. Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама 
(кривична дјела организованог криминала, корупцију, 
превару или прање новца и Потврду надлежне пореске 
управе на основу које се може утврдити да уредно 
измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање 
и здравствено осигурање уговорни орган је дужан да 
поништи поступак. 
 
 На основу свега горе наведеног одлучено 
је као у диспозитиву одлуке и поступак предметне 
јавне набавке: ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О 
АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И 
ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-ПОРТАЛА И 
ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ, се поништава, у 
складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним 
набавкама из разлога што ниједна од примљених 
понуда није прихватљива.
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која 
се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-57/20
Бијељина, 
Датум: 19. мај 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-25/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем 
отвореног поступка са закључивањем Oквирног 
споразума са више понуђача, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана од 25.03.2020. године, 
и у Сл.гласнику Бих бр.19/20 од 27.03.2020.године,  

Исправке за  обавјештења о набавци дана 09.04.2020. 
године,  и у Сл. Гласник БиХ број: 22/20 од 17.04.2020. 
године, Исправке за  обавјештења о набавци дана 
06.05.2020. године,  и у Сл. Гласник БиХ број: 26/20 од 
08.05.2020. године, а која се односи на набавку радова: 
“Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – 
бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града 
Бијељина “, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина 
 2. ДОО „Папилон“ Корај, Челић (носилац 
групе) и ДОО „Изградња“  Теочак (члан групе)
 3. ДОО “Бијељина пут“Бијељина

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

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

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

 и сачинила следећу збирну табелу бодовања по 
задатим критеријумима :
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IV
 На основу наведеног, Оквирни споразум за 
“Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – 
бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града 
Бијељина “ ће се закључити са сва три понуђача и то:

 1. ДОО „Бијељина пут“Бијељина
 2. ДОО „Бук промет“Бијељина
 3. ДОО „Папилон“ Корај, Челић

 Након закључења оквирних споразума са 
три понуђача, уговорни орган ће за вријеме трајања 
оквирних споразума позивати све понуђаче са којима 
је закључен оквирни споразум да  достављају понуде, 
када се укаже потреба за изградњом и асфалтирањем 
путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и 
тротоара.

V
 Записник о оцјени понуда број :02-404-67/20 од 
13.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.  

VI
 Понуђач  ДОО „Бук промет“Бијељина је у 
обавези да до дана потписивања Оквирног споразума 
достави  Лиценцу тражену тендерском 
документацијом 

 1. оригинал или овјерену фотокопију (овјера 
не старија од три мјесеца рачунајући до дана предаје 
понуде) важеће  Лиценце  о испуњавању услова за 
извођење радова нискоградње, за које одобрење за 
грађење издаје општински/градски орган управе, 
издату од стране надлежног министарства РС.
 
 Уколико понуђачи у горе наведеном року не 
доставе тражену документацију уговорни орган  ће у 
складу са чланом 69. став (2) под ц) Закона о јавним 
набавкама поништити поступак јавне набавке, из 
разлога што није достављен број понуда одређен 
у члану 32. Став (4) овог закона, уколико је било 

предвиђено закључење оквирног споразума.
 
 Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан 
је  да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије докумената 
којима потврђују вјеродостојност достављене изјаве 
из члана 45. Закона о јавним набавкама.
 
 Уколико понуђачи у горе наведеном року не 
доставе тражену документацију уговорни орган  ће у 
складу са чланом 69. став (2) под ц) Закона о јавним 
набавкама поништити поступак јавне набавке, из 
разлога што није достављен број понуда одређен 
у члану 32. Став (4) овог закона, уколико је било 
предвиђено закључење оквирног споразума.

VII
 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.

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

Број:02-404- 67/20
Бијељина, 
Датум: 19. мај 2020. год.
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 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 
36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-28/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције,  објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 02.04.2020. године и 
у Сл. Гласнику БиХ бр. 22/20 од 17.04.2020. године, 
а која се односи на набавку радова: НАСТАВАК 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У ГРАДСКОМ ПАРКУ, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’МОСТ“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe 
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  ’’МОСТ“ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 63.939,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-71/20 од 
14.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, како 
би могла бити уручена квалификованом кандидату 
или изабраном понуђачу и другим странкама у 
поступку.

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

Број:02-404-71/20
Бијељина, 
Датум: 19. мај 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 
36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и 
члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17 
и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-01/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 22.04.2020. године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.23/20 од 24.04.2020. године, а која 
се односи на набавку роба: „НАБАВКА ОПРЕМЕ 
ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“,понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Royal Company“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да је иста у потпуности  испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом, те 
је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:  
  
 ДОО „Royal Company“ Бијељина са 
понуђеном цијеном у износу од 170.939,50 КМ (без 
ПДВ-а).

III

 Записник о оцјени понуда број: 02-404-86/20 од 
13.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, како би 
могла бити уручена квалификованом кандидату или 
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку. 

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

Број:02-404-86/20
Бијељина, 
Датум: 19. мај 2020. год.

 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-01/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 06.04.2020. године и 
у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 од 17.04.2020. године, а 
која се односи на набавку роба: НАБАВКА РАДНЕ 
ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ, 
понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’, Нови Град
 2. ДОО ‘’ПУРИЋ’’,  Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда понуђача ДОО ‘’ASTORIJA 
COMPANY’’ Нови Град није достављена у складу са 
захтјевима из тендерске документације   те се иста 
одбија из следећих разлога:
 

 - У обрасцу за достављање понуда у Изјави 
понуђача, није уписан датум када је јавна набавка 
објављена на Порталу јавних набавки (стр. 1)
 
 - У обрасцу за достављање понуда у Изјави 
понуђача, није заокружена тачка 4.1. или тачка 4.2. у 
зависности од тога да ли понуда испуњава услов за 
преференцијални третман домаћег или не испуњава 
(стр. 2)
 
 - У обрасцу за цијену понуде нема пуног имена 
и потписа овлаштеног лица понуђача (стр. 6)
 
 - Недостаје Упутство за употребу чизме а које 
је тражено тендерском документацијом на страни 9/64
 
 - У извјештају о испитивању квалитета ципеле, 
не постоји анализа отпорности на високе темпаратуре, 
рељефност и киселоотпорност
 
 - За ципелу не постоји Цертификат о прегледу 
типа  личне заштитне опреме издат од стране тијела 
за усклађивање усаглашености већ је само достављена 
Декларација о усаглашености ЛЗО издат од стране 
предузећа „Ледерфлекс“ као произвођача
 - Нацрт Уговора о набавци роба је попуњен, 
иако у тендерској документацији на стр. 21/64,  је 
назначено да понуђач само треба овјерити и потписати 
Нацрт Уговора без попуњавања осталих дијелова 
уговора.

 Достављена понуда понуђача ДОО “ПУРИЋ” 
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде оцијењено да је најповољнији 
понуђач 

 ДОО „ПУРИЋ “ БИЈЕЉИНА са понуђеном 
цијеном у износу од 17.040,00 КМ (без ПДВ-а).

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-72/20 од 
18.05.2020. 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 
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примјерака, који не може бити мањи од три, како би 
могла бити уручена квалификованом кандидату или 
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-72/20
Бијељина, 
Датум: 20. мај 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 
36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-н-02/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем 
отвореног поступка уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 
22.04.2020. године и у Сл.гласнику Бих бр. 23/20 од 
24.04.2020. године  и Исправке за  обавјештења о 
набавци дана 07.05.2020. године,  Сл. Гласник БиХ број: 
26/20 од 08.05.2020. године, а која се односи на набавку 
радова :  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Енерго систем“ Брчко
 2. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

II
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда понуђача ДОО „Енерго 
систем“ Брчко није достављена у складу са захтјевима 
из тендерске документације   те се иста одбија из 
следећих разлога:

 -Понуђач није доставио копију важеће 
употребне дозволе за један ровокопач  у складу са 
тачком 7.4. тачка 2.
 
 -Понуђач није доставио потврду о успјешно 

извршеним  истим или сличним  уговорима (у сличне 
уговоре подразумјева се: изградња јавне расвјете, 
реконструкција јавне расвјете или одржавање 
јавне расвјете) у складу са  тачком 7.4.3. тендерске 
документације (Специфично искуство понуђача).  
Понуђач је доставио потврде о успјешно извршеним 
уговорима за послове: Испоруку и уградњу  видео 
надзора силоса, објеката у кругу предузећа и Испорука 
и уградња опреме и система за видео надзор што не 
спада у тражене  извршене  или сличне уговоре и није 
у складу са тачком 7.4.3. тендерске документације.

 Достављена понуда понуђача ДОО „Телефонија 
Видаковић“ Добој испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом,  те је на 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 34.182,50 КМ (без 
ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 
02-404-85/20 од 18.05.2020. године је саставни дио ове 
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, како би 
могла бити уручена квалификованом кандидату или 
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-85/20
Бијељина, 
Датум: 20. мај 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 91/17), 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Градоначелник Града Бијељина 18. маја 2020. године, 
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОМОТИВНОГ 
МАТЕРИЈАЛА – БРОШУРЕ И ВИДЕО САДРЖАЈА 
ЗА ПОТРЕБЕ ПРОМОЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Оснива се Тим за за израду промотивног 
материјала – брошуре и видео садржаја за потребе 
промоције Градске управе Града Бијељина, у сљедећем 
саставу:

 1. проф др Владо Симеуновић, савјетник 
Градоначелника – координатор; 
 2. Пантелија Мићић, Дирекција за изградњу и 
развој Града Бијељина – члан;
 3. Аљоша Љубојевић, Кабинет Градоначелника, 
самостални стручни сарадник за информисање и 
односе с јавношћу – члан;
 4. Мишо Полетан, Одсјек за локални економски 
развој и европске интеграције – члан;
 5. Стојан Јововић, Одјељење за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине – члан;
 6. Дејан Чабрило, фотограф – члан;
 7. Борјан Дивљановић, Графички студио 
„Пиксел“ – члан;
 8. Гордана Антић, Кабинет Градоначелника, 
самостални стручни сарадник за информисање и 
односе с јавношћу – члан.

II
 Тим за за израду промотивног материјала 
– брошуре и видео садржаја за потребе промоције 
Градске управе Града Бијељина  из члана I овог Рјешења 
је радно тијело које у оквиру свог дјелокруга рада:
 
 • Припрема текстуалне и визуелне садржаје за 
израду промотивног материјала – брошуре и видео-
клипова;
 • Врши графичку припрему одабраног 
материјала за штампу;
 • Креира видео-садржаје погодне за промоцију 
Градске управе путем друштвених мрежа;
 • Остварује редовну комуникацију са 
координатором Тима.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“.

Број:02-014-1-1012/20
Бијељина,                                                                              
Датум:18. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-05/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-09/20

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-11/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-25/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-28/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-Н-01/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-01/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-Н-02/20

РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 
ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА-БРОШУРЕ И 
ВИДЕО САДРЖАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОМОЦИЈЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



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


