
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 20. март 2020. године  БРОЈ 8 / 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 заштитистановништва 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 провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање 
заразних болести, те заштите и спасавања становништва

 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва:

 1. Налаже се Оружаним снагама БиХ – Касарна 
‘’Војвода Степа Степановић’’ Бијељина да за потребе ЈЗУ 
Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина обезбједе 50 кревета за 
проширење карантинског простора.
 
 2. Налаже се Градској управи да за потребе опремања 
карантинског простора из тачке 1. ове Наредбе ЈЗУ Болница 
‘’Свети Врачеви’’ Бијељина обезбједи постељине и душеке.
 
 3. Налаже се Градској управи да измјести ЈУ Центар 
за социјални рад Бијељина из просторија ЈЗУ Болница 
‘’Свети Врачеви’’ Бијељина у просторије новоизграђеног 
објекта и да обезбједи несметане услове за њен рад 
(унутрашње опремање и вањско уређење).
 
 4. Налаже се Републичкој управи за инспекцијске 
послове – Санитарна инспекција да спискове људи који 
су евидентирани на граничним прелазима и којима је 
рјешењем одређена изолација обавезно доставља Дому 
здравља Бијељина, МУП-у РС ПС Бијељина и Одјељењу 
Комуналне полиције.
 
 5. Налаже се а.д. ‘’Водовод и канализација’’ 
Бијељина да за потребе карантинског простора ЈЗУ Болница 
‘’Свети Врачеви’’ Бијељина обезбједи воду за пиће и једну 
цистерну за воду, да за потребе локације старог граничног 
прелаза на Рачи обезбједи воду за пиће, као и техничку воду 
за рјешавање питања мокрих чворова, као и да проводи 
дезинфекцију у ЗЕВ-овима и јавним институцијама на 

подручју града.
 
 6. Налаже се привредним и другим јавним 
субјектима да обавезно поштују мјере заштите, те да у ту 
сврху изврше набавку заштитних маски и опреме.
 
 7. Налаже се свим вртићима (јавним и приватним) 
да потпуно обуставе рад.
 
 8. Налаже се комуналним предузећима да 
континуирано врше дезинфекцију свих јавних површина и 
да благовремено достављају извјештаје Градској управи.
 
 9. Ограничава се рад Зелене пијаце у Бијељини 
у радном времену од 07:00 до 15:00 часова на начин да се 
налаже а.д. ‘’Комуналац’’ Бијељина:
 - да ограничи број људи који купују на пијаци на 20 
купаца који могу ући у пијацу у исто вријеме,
 - да редари стоје на улазу и контролишу улаз и излаз 
купаца,
 - да испред пијаце означе и организују размак 
између људи од најмање 1 метар,
 - да су закупци дужни да носе заштитне рукавице, 
 - да на чесмама буду постављена средства за 
дезинфекцију - асепсол и течни сапун,
 - да након истека радног времена дезинфикују 
простор водом и асепсолом.  
 
 10. Налаже се ЈКП ‘’Градско гробље’’ Бијељина да 
се придржавају мјера забране јавних окупљања, те да нема 
издавања просторија у сврхе сахрањивања, те да се сахране 
обављају само у најужем кругу чланова породице. 
 
 11. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-635/20
Бијељина,
Датум, 20. март 2020. год.

 Пречишћени текст ове Наредбе обухвата Наредбу 
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и 
других објеката и служби на територији Града Бијељина број 02-
014-1-588/20 од 16.03.2020. године (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 5/20), Наредбу о измјени и допуни Наредбе 
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских и 
других објеката и служби на територији Града Бијељина број 
02-014-1-613/20 од 17.03.2020. године (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 7/20) и Наредбу о измјенама и допунама 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских и других објеката и служби на територији 
Града Бијељина број 02-014-1-623/20 од 18.03.2020. године 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 7/20)

НАРЕДБА
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских 
и других објеката и служби на територији Града Бијељина

(пречишћени текст)

 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање 
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва:

 1. Забрањује се рад следећим објектима,  сваким 
радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
 - угоститељским објектима свих категорија,
 - трговинама, осим субјеката из тачке 2.  ове 
Наредбе,
 - услужне дјелатности/занатство у којима се 
стварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим 
такси службе,
 - свадбеним салонима,
 - фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг 
клубовима и сличним облицима организовања), 
 - дјечијим играоницама,
 - пијацама у затвореном простору на подручју Града 
Бијељина,
 - изузима се од забране из тачке 1. става 1. кућна 
достава хране за субјекте који су регистровани у Одјељењу 
за привреду за ту врсту дјелатности и уз максималне мјере 
контроле и појачаног надзора од стране контролних органа.

 2. Ограничава се рад:
 - у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова 
могу радити само трговине прехране/роба широке 
потрошње и апотеке,
 - трговине прехране/роба широке потрошње и 
трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 - трговинским објектима врсте драгстора и 
субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа) од 07,00 до 18,00 часова.
 - стоваришта грађевинског материјала од 07,00 до 18,00.
 - аутомеханичарске радње, вулканизери и 
аутопраонице да раде од 07,00 до 18,00 часова.

 Рад у субјектима из става 1., 2. и 3. овог члана 
организовати уз предузимање следећих мјера:
 - ограничити број људи који истовремено могу бити 
присутни у затвореном продајном простору, тако да се на 
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 - испред благајни означити и оргганизовати размак 
између купаца од најмање једног метра,
 - у затвореном продајном простору омогућити брз 
проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције 
и повишене хигијене,
 - јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без 
услуживања/послуживањау објектима,
 - достава животних намјерница је дозвољен од 
07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани 
за обављање те дјелатности, уз  максималне мјере хигијене и 

сигурности које ће контролисти контролни органи,
 - хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге у 
свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за 
госте хотела, мотела и хостела,
 - бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних деривата, са са 
ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен 
продајни објекат од 07,00 до 18,00 часова,
 - апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене 
радног времена, уз предузимањ следећих мјера:
 - ограничити број људи који истовремено могу бити 
присутни у затворено продајном простору, тако да се на 
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 - испред благајни означити и организовати размак 
између купца од најмање један метар,
 - у затвореном проддајном простору омогућити брз 
проток купца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције 
и повишене хигијене.

 3. Градска управа и градске службе ће од понедељка 
16.03.2020. године организовати свој рад како слиједи: 
 - у свим организационим јединицама Градске 
управе организовати рад са  минималним бројем потребних 
извршилаца на лицу мјеста,
 - остала лица упутити на рад од куће или рад код 
куће,
 - на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима  ограничити број 
особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи,  
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и 
прављење дужих редова  у затвореном простору,
 - одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторима Управе од најмање  један метар, уз 
предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
 - у свим градским установама и предузећима, осим 
Дома здравља, организовати  минималан процес рада уз 
извршавање свих функција, остала лица упутити на рад  код 
куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање 
броја улазака и  задржавања у просторима гдје се пружају 
услуге,
 - све организационе јединице, градске установе и 
предузећа дужни су писано  извијестити Градоначелника и 
Градскии штаб о предузетим мјерама до уторка, 17. марта 
2020. године, најкасније до 10.оо часова.

 4. Дом здравља ће од понедељка 16.03.2020. године 
реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и 
закључцима са ресорним министарством при чему:
 - организовати се за пружање здравствене заштите 
примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 - приоритретно и без задршке проводити мјере 
анкетирања лица која су била у  контакту са зараженим, са 
предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 - организовати без прекида (0-24 часа) службу 
јављања, давања одговора и услуге  лицима која ће се јављати 
због уласка у земљу на граничним прелазима.

 5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове 
(градски здравствени инспектор) и Одјељење комуналне 
полиције  да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање 
исте од стране напријед  наведених субјеката.
 Задужује се Одјељење комуналне полиције да у 
случају потребе пружи сву неопходну помоћ приликом 
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успостављања карантина на граничним прелазима Рача и 
Павловића мост.
 Задужује се Републичка управа за инспекцијске 
послове – Санитарна инспекција да спискове људи који 
су евидентирани на граничним прелазима и којима је 
рјешењем одређена изолација обавезно доставља Дому 
здравља Бијељина, МУП-у РС ПС Бијељина и Одјељењу 
Комуналне полиције.

 6. Задужују се службеници Полицијске управе 
Бијељина да обезбиједе контролу да ли су лица којима је 
Гранична полиција Рјешењем наложила да се јаве у Дом 
здравља Бијељина то и учинила,односно да ли су та лица 
испоштовала упуте Дома здравља Бијељина. 
 Грађани који имају сазнања за лица која су прешла 
границу, а нису нигдје регистрована те случајеве требају 
пријавити МУП-у на број 122.

 7. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из 
тачке 5. ове Наредбе,  свакодневно ће извјештавати 
Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

 8. У случају непоступања по овој Наредби 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.  
 9. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-636/20
Бијељина,
Датум, 20. март 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.  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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ТВЈ-01/20

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ-01/20

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих роба:

НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА 
ВАТРОГАСЦЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,01 KМ (без ПДВ-а) 
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2020. годину са буџетске ставке “Издаци 
за залихе материјала (одјећа и обућа)“ економски код 516100; 

потрошачка јединица 0005125.

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

V
 Рок за реализацију предметних роба је 30 (тридесет) 
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: 02-404-72/20        
Бијељина,                
Датум: 18.03.2020. 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (3 Лота)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-13 (3 Лота)/20

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

О Д Р Ж А В А Њ Е - П О Ш Љ У Н Ч А В А Њ Е 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Одржавање пошљунчавање некатегорисаних 
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 2: Одржавање  пошљунчавање  некатегорисаних 
путева – ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА 
 ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних 
путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
  Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 85.470,08 КМ (без ПДВ-а) 
односно 100.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је   21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-
ом), за  ЛОТ 2 предвиђено је   32.478,63 КМ (без ПДВ-а) 
односно 38.000,00 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 3 предвиђено је  
31.623,93 КМ (без ПДВ-а) односно 37.000,00 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 све Лот-
ове 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: 02-404-73/20                
Бијељина,                   
Датум: 18.03.2020. 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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/20

II
 За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор вршиће се јавна набавка следећих услуга:

УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ( 

КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА):

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 44.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 51.480,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 
25.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 29.250,00 ( са ПДВ-ом), 
за  ЛОТ 2 предвиђена су средства у износу од 12.000,00 КМ 
(без ПДВ-а) односно 14.040,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 
предвиђена су средства у износу од 3.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.510,00 КМ (са ПДВ-ом);  за ЛОТ 4 предвиђена 
су средства у износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
2.340,00 (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства 
у износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 (са 
ПДВ-ом).

Средства су обезвбијеђена из буџета за 2020. годину и то: 
 • За ЛОТ 1 средства у износу од 20.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  23.400,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски 
код 511 100; потрошачка јединица 0005170,  средства 
у износу од 4.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 4.680,00 
КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке „Реконструкција и 
инвестиционо одржавање у образовање“ економски код 
511 200, потрошачка јединица 0005210 и средства у износу 
од 1.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно  1.170,00 КМ (са ПДВ-
ом) са буџетске ставке „Реконструкција спортских објеката“ 
економски код 511 200, потрошачка јединица 0005210;
 • За ЛОТ 2 средства у износу од 9.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  10.530,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170“,  и средства у износу 
од 3.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно  3.510,00 КМ ( са ПДВ-
ом) са буџетске ставке са буџетске ставке „Реконструкција 
и инвестиционо одржавање у образовању“ економски код 
511200, потрошачка јединица 0005210;
 • За ЛОТ 3 средства у износу од 3.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  3.510,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170; 
 • За ЛОТ 4 средства у износу од 2.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  2.340,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170 и
 • За ЛОТ 5 средства у износу од 2.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  2.340,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ставке “Суфинансирање пројеката и активности из области 
ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ економски код 412900; 
потрошачка јединица 0005120.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је за сваки 
Лот од дана потписивања оквирног споразума 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: 02-404-74/20
Бијељина,                                                    
Датум: 18.03.2020. 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-06/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН-06/20

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

ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ, КУЛТУРНИХ 
И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ 
КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 23.400,00 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 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: 02-404-75/20
Бијељина, 
Датум: 18.03.2020. 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-03/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН-03/20

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

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ 
И САТЕЛИТСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА 
АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПРЕДСЈЕДНИКА СГ, УЗ 
ЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, ОГЛАСА И ЧЕСТИТКИ 
И МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ И 

КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 42.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 49.725,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Остале  

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    
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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 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: 02-404-76/20
Бијељина, 
Датум: 18.03.2020. год.

 На основу члана 72. 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 додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ПР-02/20

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана 
25.02.2020. године, а који се односи на набавку услуга: 
Набавка услуга  организовања конференције из сфере 
менаџмента, понуду је доставио следећи понуђач:

 - Центар за едукацију „PRO EDUCA“ Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 
понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б, те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 Центар за едукацију „Pro Educa“ Бања Лука са 

понуђеном цијеном у  износу од: 25.600,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-23/20 од 
16.03.2020. 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 5 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:02-404-23/20
Бијељина, 
Датум: 18.03.2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА 
ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ,  
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И 
СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-01/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (3 ЛОТА)/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЈНИН-01 ( 5 
ЛОТОВА)/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ  УСЛУГА ШИФРА: КГН-06/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-03/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА 2 ДИО Б ПР-02/20

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


