Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

17. март 2020. године

На основу члана 59. а у вези са чланом 54. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. а у вези
са чланом 62. став 3. Статута града Бијељина („Службени
гласник града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник града
Бијељина доноси следеће
УПУТСТВО
О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ИЗАЗВАНЕ ПОЈАВОМ ВИРУСА КОРОНА
У циљу обезбјеђења примјене тачке 3. Наредбе о
регулисању рада трговинских, занатских и других објеката
и служби на територији града Бијељина, бр. 02-014-1-588/20
од 16. марта 2020. године (Наредба) којом је наложено да се у
Градској управа града Бијељина (Градска управа) организује
рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу
мјеста а да се остала лица упуте на рад од куће или рад
код куће, потребно је придржавати се следећих правила
организовања рада:
1. Запослени у Градској управи који су старији од
60 година, труднице у било ком мјесецу трудноће, хронични
болесници, запослени који болују од тешких болести као и
мајке са малом дјецом до седам година старости, упутиће се
на рад код куће или од куће.
Запослени из става 1. ове тачке неће долазити у
просторије Градске управе, односно на своја радна мјеста за
све вријеме трајања ванредне ситуације, односно до позива
непосредног руководиоца за долазак на посао.
Став 2. ове тачке односи се и на приправнике и
волонтере у Градској управи.
2. Број запослених који раде на радним мјестима на
којима је предвиђено више извршилаца смањиће се најмање
за једну трећину а до половине броја тако што ће се један
број запослених упутити кући а други ће остати да раде, док
ће руководиоци организационих јединица организовати
минималан процес рада са присутним запосленим.
Запослени из става 1. ове тачке се замјењују тако да
један дан раде а други дан не раде.
3. Изузетно од тачке 2. овог Упутства, руководиоци
организационих јединица су овлашћени да, процјеном на
лицу мјеста те уколико није неопходан рад запосленог на
његовом радном мјесту у једном временском периоду, истог
упуте на рад код куће или од куће, до поновног позива на
радно мјесто.
4. Правила из тачке 1. до 3. овог Упутства
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не примјењују се на следеће запослене: инспектори,
комунални полицајци, ватрогасна служба и запослени у
цивилној заштити Града као и на руководиоце основних
организационих јединица, уколико немају замјеника.
Изузетно од става 1. ове тачке, правила од 1. до 3.
овог Упутства примијениће се и на ове запослене уколико
се минималан процес рада и нужан обим послова може
постићи са мањим бројем запослених.
5. Изузетно, од правила из тачке 1. до 4. овог
Упутства, запослени који су одређени за чланове комисија
за јавне набавке дужни су учествовати у раду ових комисија
а достава аката о одређивању састава ових комисија ће се
вршити путем руководилаца основних организационих
јединица.
6. Одлуке у реализацији тачке 3. Наредбе, уз
примјену правила из тачака 1. до 5. овог Упутства о
упућивању запослених на рад код куће или од куће, доносе
руководиоци основних организационих јединица. Одлуке
запосленом могу бити саопштене и усмено.
7. Евиденције о запосленим који су упућени на рад
код куће или од куће дужни су да организују руководиоци
основних организационих јединица, у помоћној евиденцији
рада запослених.
8.
За
организовање
рада
у
основним
организационим јединицама Градске управе, у складу са
Наредбом и овим Упутством, одговорни су руководиоци
основних организационих јединица.
9. Запосленим који су упућени на рад код куће или
од куће припада зарада у складу са законом и колективним
уговором.
10. Ово Упутство ступа на снагу одмах и објавиће
се путем огласне табле Градске урпаве и електронском
доставом у све организационе јединице Градске управе и у
„Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 02-014-1-596/20
Б и је љ и н а,
Датум, 17. март 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 члана 18. и члана 8. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
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Службени гласник Града Бијељина

набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О

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

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПЉ - 01/20

I
јавној набавци УСЛУГА

под

17. март 2020.

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-04/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: КГН-04/20

II
За потребе Одјељења за пољопривреду , вршиће се
јавна набавка следећих услуга:

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

ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ,
ДРУГИХ
ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНЕ

ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ПУТЕМ
ЗЕМАЉСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ
СИГНАЛА

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину са
буџетске ставке “Афирмација домаће пољопривредне
производње, студије, сајмови“ - економски код 415 200,
потрошачка јединица 00051510 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-55/20
Бијељина,
Датум 06.03.2020. 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

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 70.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 81.900,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Остале уговорене услуге (односи
са јавношћу и информисање)“ - економски код 412 700,
потрошачка јединица 0005120 .
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-56/20
Бијељина,
Датум: 06.03.2020. 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 8. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова

17. март 2020.

Службени гласник Града Бијељина

(‘’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-11/20
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Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/20
I
јавној набавци УСЛУГА

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: КГН-11/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-05/20

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

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:

ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 5.850,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Остале уговорене услуге (односи
са јавношћу и информисање)“ - економски код 412 700,
потрошачка јединица 0005120 .
IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-57/20
Бијељина,
Датум: 06.03.2020. 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),

под

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И
СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 51.282,05 КМ (без ПДВ-а)
односно 60.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке: “Финансирање комуналне потрошње,
јавна хигијена, и одржавање зелених површина“ економски
код 412800; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2020. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-58/20
Бијељина,
Датум: 09.03.2020. 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
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Службени гласник Града Бијељина

(‘’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-10(2 Лота)/20

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП-10 (2Лота)/20

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 i 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 :

под
О

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1:
Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина
ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 85.470,08 КМ (без ПДВа) односно
100.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено је
47.008,54 КМ (без ПДВ-а) односно 55.000,00КМ (са ПДВ-ом)
и за ЛОТ 2 предвиђено је 38.461,54 КМ ( без ПДВ-а) односно
45.000,00 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 412 500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга за Лот 1 и
Лот 2 је 60 дана од дана увођења у посао, а крајњи рок за
реализацију уговора је 30.09.2020.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-59/20
Бијељина,
Датум: 09.03.2020. год.

17. март 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-04/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-04/20

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА
И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а)
односно 40.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке: “Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавањe зелених
површина“, економски код 412 800; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције у складу са чланом 9.
Закона о јавним набавкама – резервисани уговор.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2020.године
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-60/20
Бијељина,
Датум: 09.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

17. март 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ИП – 02/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ИП-02/20

I
јавној набавци РАДОВА
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о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ИП-01 (5 Лотова)/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ИП01 (5 Лотова)/20

под

II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове,
вршиће се јавна набавка следећих РАДОВА :
ИЗВРШЕЊЕ
РЈЕШЕЊА
УРБАНИСТИЧКОГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава је
8.547,00 КМ (без ПДВ-а) односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбјеђена из буџета за 2020. годину са буџетске
ставке ‘’Извршење рјешења по налогу урбанистичко –
грађевинске инспекције о уклањању гаража’’ , потрошачка
јединица 0005220; економски код 412 900.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење поступка
‘’Е-аукције’’.

II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове
вршиће се набавка следећих услуга :
ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ
2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 6: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ
ЂУБРИВА

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

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 14.950,00 КМ (без ПДВ-а) односно
17.491,50 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено је 1.040,00
КМ (без ПДВ-а) односно 1.216,80 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 2
предвиђено је 6.870,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 8.037,90 КМ
(са ПДВ-ом), за ЛОТ 3 предвиђено је 1.840,00 КМ ( без ПДВ-а)
односно 2.152,80 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 4 предвиђено је
2.400,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.808,00 КМ (са ПДВ-ом)
и за ЛОТ 5 предвиђено је 2.800,00 КМ (без ПДВ-а) односно
3.276,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена из буџета
за 2020. годину са буџетске ставке: „Трошкови инспекцијских
узорака, извршење рјешења контролних органа“ економски
код 412 900; потрошачка јединица 0005220.

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

IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентски
захтјев за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

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

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке за
све Лот-ове је од дана потписивања уговора до 31.12.2020.
године .

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2020.
године.

Број: 02-404-61/20
Бијељин,
Датум: 10.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона

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
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формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-62/20
Бијељина,
Датум: 10.03.2020. 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. и 32. 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: СКП-25/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-25/20

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА И АСФЛАТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА,
ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 1.299.145,30 (без ПДВ-а) односно
1.520.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
За предвиђена средства у износу оd 1.025.641,03 КМ
(без ПДВ-а) односно 1.200.000,00 КМ (са ПДВ-ом) грађани
Мјесних заједница ће обезбиједити 30% средстава што
износи 307.692,31 КМ (без ПДВ-а) односно 360.000,00 КМ
(са ПДВ-ом).
Средства у износу од 273.504,27 КМ (без ПДВ-а)
односно 320.000,00 КМ(са ПДВ-ом) Град ће обезбиједити у
укупном износу, без учешћа Мјесних заједница.
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума.
V
Рок за реализацију предметних радова je од дана
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2020.године.

17. март 2020.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са следећим подкритеријумима:
1. Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
2. Гарантни рок на изведене радове – 20 бодова
3. Начин плаћања – 25 бодова
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: 02-404-67/20
Бијељина,
Датум: 10.03.2020. 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 број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:КГН-05/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: КГН-05/20
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих услуга:
AФИРМАЦИЈА АКТИВНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У
АКТИВНОСТИМА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПУТЕМ
ОБЈАВЉИВАЊА ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У
САРАДЊИ СА НЕВЛАДИНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
ОДНОСНО,
ПРОЈЕКАТА
У
САРАДЊИ СА МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ПРЕКО
КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
набавку је 25.500,00 КМ (без ПДВ-а) односно 29.835,00
КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена из буџета за
2020. годину са буџетске ставке „Остале уговорене услуге
(односи са јавношћу и информисање)“ економски код 412
700, потрошачка јединица 0005120 .
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.

17. март 2020.
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V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године.

IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е-аукције.

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

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора до 31.12.2020. године .

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

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

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

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

Број: 02-404-68/20
Бијељина,
Датум: 11.03.2020. год.

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

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 21. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА:ОЗП-11-п1/19
I
ПРИСТУПА СЕ поновној
шифром: ОЗП-11-п1/19

набавци роба под

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 16.239,32 КМ (без ПДВ) односно
19.000,00КМ (са ПДВ).
Средства су обезбјеђена из буџета за 2020. годину
и то:
- Средства у износу од 15.384,62 КМ (без ПДВ)
односно 18.000,00КМ (са ПДВ) са буџетске ставке “Набавка
материјала“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005240 и
- Средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ) односно
1.000,00КМ (са ПДВ) са буџетске ставке “Трошкови рада
јавне кухиње“ економски код 416300 , потрошачка јединица
0005301.

Број: 02-404-69/20
Бијељина,
Датум: 11.03.2020. 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 ОЗП-29/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 24.12.2019. године, а која се односи на
набавку роба: „НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА УРЕЂАЈА ЗА
НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ“, понуду су доставили следећи
понуђачи:
- ДОО „SICON SAS“ Тузла
- ДОО „ Copitrade“ Бијељина
- ДОО „NEXЕN“ Бања Лука
II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-233/19 од 28.01.2020. године уложена је жалба
понуђача ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина која је основана
из разлога што је поновним увидом у понуде утврђено да
понуде ДОО „SICON SAS“ Тузла и ДОО „NEXЕN“ Бања
Лука не испуњавају услове из разлога што оба понуђача
нису доставили у својим понудама техничку документацију
издату од стране понуђача из које се види да понуђени
уређај испуњава минималне техничке услове тражене
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у тендерској документацији, док понуда жалиоца ДОО
‘’COPITRADE’’ Бијељина испуњава услове јер су у својој
понуди доставили тражену документацију из које се види
да понуђени уређај испуњава минималне техничке услове
који се траже у тендерској документацији и то вријеме рада
уређаја на батерији при оптерећењу од 25%, уграђен 1GbE
UPS Network Managment modul и гаранција од минимално
36 мјесеци. Такође на Одлуку о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-233/19 од 28.01.2020. године уложена
је жалба понуђача ДОО „NEXЕN“ Бања Лука. Рјешењем
Канцеларије за разматрање жалби Број: ЈН2-02-07-1-33611/20 од 27.02.2020. године жалба понуђача ДОО „NEXЕN“
Бања Лука одбија се као неоснована.
Након поновног разматрања приспјелих понуда
установљено је да понуда ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина
у потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
је да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’COPITRADE’’ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404233/19 од 09.03.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-233/19 од 28.01.2020.
године.
V
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 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
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

17. март 2020.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-233/19
Бијељина,
Датум: 13.03.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-02( 2 лота)-п1/19-Лот 1
I
У поступку јавне набавке услуга путем Отвореног
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 16.01.2020. године и у Сл.гласнику Бих
бр.03/20 од 17.01.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА
ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА
ЛОТ 2 : ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
За ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
У ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА понуду је доставио следећи понуђач:
1. АД “Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
АД „Комуналац„ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 335.816,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-239/19 од
10.03.2020. 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.
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Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404- 239/19-Лот 1
Бијељина,
Датум: 12.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-02( 2 лота)-п1/19-Лот 2
I
У поступку јавне набавке услуга путем Отвореног
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 16.01.2020. године и у Сл.гласнику Бих
бр.03/20 од 17.01.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА
ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА
ЛОТ 2 : ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
За ЛОТ 2 : ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА понуду је доставио следећи понуђач:
1. АД “Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
АД „Комуналац„ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 211.031,50 КМ (без ПДВ-а)
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-239/19 од
10.03.2020. 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- 239/19-Лот 2
Бијељина,
Датум: 12.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 5.764,00 КМ на име помоћи ЈЗУ Болница „Свети
Врачеви“ Бијељина за набавку робе (душеци, постељина,
јастуци, ћебад, јоргани) која је неопходна услед потенцијалне
опасности од појаве корона вируса.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску
ставку 516 100 „Издаци за залихе материјала, робе, ситног
инвентара“ у ПЈ Одсјек заједничких послова (0005240) и
уплатити на жиро рачун ДОО “Захарех“ Доња Шпионица
по предрачуну број: 2/2020 од 12.3.2020. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-571/20
Бијељина
Датум, 13. март 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12 и 46/17), члана 6. Правилника о
унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број:7/13)
и члана 71. став (1) тачка 10) подтачка 4.Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17),
Градоначелник Града Бијељина дана 26.фебруара 2020.
године донио је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
По Рјешењу Градоначелника о именовању Градског
штаба за ванредне ситуације Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 5/17 и 9/17) РАЗРЈЕШАВА СЕ
дужности члан штаба за финансијске послове
- СЛАВКО БАШИЋ, због смрти.
Члан 2.
По Рјешењу Градоначелника о именовању
Градског штаба за ванредне ситуације Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/17, 9/17 и
28/17) РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности члан штаба за питања
ангажовања МО БиХ
- пуковник РОБЕРТО ГАШИЋ, због именовања на
другу функцију.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-440/20
Бијељина,
Датум: 28.02.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12 и 46/17), члана 6. Правилника о
унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број:7/13)
и члана 71. став (1) тачка 10) подтачка 4.Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17),
Градоначелник Града Бијељина дана 26. фебруара 2020.
године донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Градског штаба за
ванредне ситуације Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 5/17 и 9/17) у члану 1. под тачком 2)
„Замјеник команданта“ умјесто Драгана Ђурђевића именује

17. март 2020.

се Предраг Јовић, замјеник Градоначелника Града Бијељина.
Члан 2.
У Рјешењу о именовању Градског штаба за ванредне
ситуације Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/17 и 9/17) у члану 1. под тачком 7) „Члан
штаба за финансијске послове“ умјесто Славка Башића
именује се Гордана Којић, В.Д. начелника Одјељења за
финансије Градске управе Града Бијељина.
Члан 3.
У Рјешењу о именовању Градског штаба за ванредне
ситуације Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 5/17, 9/17 и 28/17) у члану 1. под тачком
18) „Члан штаба за питања ангажовања МО БиХ“ умјесто
пуковника Роберта Гашића именује се пуковник Небојша
Јовановић, Командант Касарне „Војвода Степа Степановић“
у Бијељини.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-111-9/20
Бијељина,
Датум: 02.03.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

17. март 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ИМЕНОВАЊУ
ГРАДСКОГ
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ
ПОЈАВОМ ВИРУСА КОРОНА

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-01/20

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-04/20

2

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-11/20

2

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/20

3

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-10(2 ЛОТА)/20

3

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА. СКП-04/20

4

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ИП-02/20

5

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20

5

10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-25/20

6

11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-05/20

6

12. ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП11-П1/19

7

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОЗП-29/19

7

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-02( 2 ЛОТА)-П1/19-ЛОТ 1

8

15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-02( 2 ЛОТА)-П1/19-ЛОТ 2

9

16. ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ ЈЗУ
БОЛНИЦА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ БИЈЕЉИНА

9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

17. РЈЕШЕЊЕ О РАРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА
10
БИЈЕЉИНА
18. РЈЕШЕЊЕ

О

ИЗМЈЕНИ

РЈЕШЕЊА

О

ШТАБА

ЗА
10

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

