Службени гласник
Града Бијељина
Година LVI

9. април 2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина и
заштите и спасавања становништва налаже се провођење
сљедећих мјера до 05.04.2021.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес клубови, бодибилдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким
друштвима,
4) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
5) рад угоститељским објектима за исхрану и пиће
укључујући објекте који послују самостално или у оквиру
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице и др.) изузев објеката из тачке
2.овог закључака,
6) рад базенима, „wellness“ и спа центрима,
7) рад скијалиштима и скијашким центрима,
8) рад трговачким центрима и субјектима који
послују у оквиру трговачког центра изузев апотека
и субјеката чија је дјелатност искључиво трговина
прехрамбеним производима као и субјеката који послују
у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз
трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју
обављају,
9) рад приређивачима игара на срећу, осим
приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу,
осим класичне томболе,
10) активности унутар установа културе које
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подразумијевају истовремено присуство више лица у истом
простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту
за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге
смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати у периоду
од 06:00 до 22:00 часа само гостима којима пружају услуге
смјештаја.
3. У периоду од 29.03.до 05.04.2021.године обуставља
се васпитно-образовни рад у просторијама основних и
средњих школа и универзитета на подручју Града Бијељина,
уз организовање наставе на даљину коришћењем средстава
електронске комуникације у складу са Инструкцијом
ресорног министарства.
4. У периоду од 29.03.до 05.04.2021.године, школе
страних језика и дружења грађана који пружају неформалне
обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да
наставу и активности које захтијевају рад са више људи у
групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на
даљину кориштењем средстава електронске комуникације.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да
се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у
зависности од дјелатности која се обавља.
6. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном
простору.
7. Изузетно од тачке 4., обавезе ношења заштитне
маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
8. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
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3) обезбједе маске грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.
5) обезбједе једно или више лица која ће упозоравати
посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати
препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари)
а у спуротном ускратити им услугу.
9. Изузетно од тачке 1. подтачка 5) од 29.03. до
05.04.2021.године у периоду од 06:00 до 22:00 часова
дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као
и шалтерска продаја хране и пића без могућности
конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.
10. Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност
искључиво путем шалтерског услуживања.
11. Од 29.03. до 05.04.2021.године у периоду од
22:00 до 06:00 часова забрањује се продаја алкохолних пића
свим привредним субјектима .
12. Од 29.03. до 05.04.2021.године у периоду од 22:00
до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.
13. Од 29.03. до 05.04.2021.године забрањују се
организоване рекреативне активности, тренажни процеси
и такмичарске активности спортских организација и
спортиста свих узраста осим професионалних спортских
активности укључујући и тренажни процес истих, али без
присуства публике , родитеља или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
14. Од 29.03. до 05.04.2021.године у аутобусима
којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају
број лица која се превозе не може бити већи од броја
регистрованих мјеста за сједење.
15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

09. април 2021.

18. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом
и кориснику.
19. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења требају организовати
рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
20. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Града
Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање
исте од стране напријед наведених субјеката.
21. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 18. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Извјештај треба да садржи назив физичког/правног лица
које се контролише, датум и вријеме извршене контроле,
да ли је затечена неправилност и која као и износ казне/
прекршајног налoга.
22. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
23. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији града Бијељина број: 02-014-1595/21 од 22.03.2021. године и Наредба о измјени Наредбе
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
на територији града Бијељина број: 02-014-1-625/21 од
24.03.2021.године.
24. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

16. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког
растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову
површину.
17. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.

Број:02-014-1-662/21
Бијељина,
Датум, 29. март 2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина

09. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о измјени Наредбе обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији Града Бијељина
1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) на територији Града Бијељина број:
02-014-1-595/21 од 22.03.2021.године, тачка 1., подтачка 2)
алинеја 5 мјења се и гласи:
„рад трговачким центрима и субјектима који
послују у оквиру трговачког центра изузев субјеката чија је
претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима
као и субјеката који послују у просторијама који имају
засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира
на врсту дјелатности коју обављају“.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-625/21
Бијељина,
Датум, 24. март 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина и
заштите и спасавања становништва налаже се провођење
сљедећих мјера од 05.04.2021. до 12.04.2021.године године
забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес клубови, бодибилдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким
друштвима,
4) организација и извођење музике уживо у
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угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и затвореном простору,
5) рад „wellness“ и спа центрима
6) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
7) рад скијалиштима и скијашким центрима,
8) рад приређивачима игара на срећу као и
организација класичне томболе осим приређивачима
интернет игара и осталих лутријских игара на срећу,
9) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у истом
простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
2. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године
ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану
и пиће укључујући објекте који послују самостално или
у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице и др) на начин да се
у периоду од 06:00 до 22:00 часа дозвољава вршење услуге
доставе хране и пића, шалтерска продаја хране и пића те
послуживање хране и пића у вањском дијелу угоститељског
објекта, односно у простору за услуживање на отвореном
(љетна башта, тераса, врт) уз услов да је простор отворен са
најмање три стране, без обзира да ли је поменути простор
наткривен, уз строго поштовање упутства ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
3. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године
угоститељи који послују у угоститељском објекту за
смјештај, услуге смјештаја могу пружати без временског
ограничења а услуге исхране и пића само гостима којима
пружају услуге смјештаја у пероду од 06:00 до 22:00 часа
док гостима који нису корисници услуге смјештаја могу
пружати остале услуге у складу са тачком 2.ове Наредбе.
3а. Од 08.04.2021. године
дозвољава се рад
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, уз
строго поштовање упутстава које је прописао ЈЗУ „Институт
за јавно здравство Републике Српске“.
3б. Након истека периода из тачке 3а. ове наредбе
рад угоститељских објеката за смјештај, исхрану и пиће на
подручју Града Бијељина биће прописан од стране Градског
штаба за ванредне ситуације Града Бијељина, у зависности
од епидемиолошке ситуације у Граду Бијељина уз обавезно
поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
4. Субјекти који врше производњу и продају
хљеба и свежих пецива, пекарских производа, производа
од брашна, колача и свјеже тјестенине могу обављати
дјелатност искључиво продајом својих производа без
могућности конзумирања унутар продајног објекта уз
строго придржавање упутства ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
5. У периоду 05.04.2021.године обуставља се
васпитно-образовни рад у просторијама основних школа
за ученике од шестог до деветог разреда, као и за ученике
средњих школа и студенте универзитета и установа за
образовање одраслих на подручју Града Бијељина, уз
обавезу организовања наставе на даљину коришћењем
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средстава електронске комуникације.
5а. Од 06.04.2021.године наставиће се одвијање
васпитно-образовног рада у просторијама основних школа
за ученике од првог до петог разреда основних школа у
складу са Закључком Владе Републике Српске број04/1 0122-2184/20 од 17.08.2020.године и Планом организовања
рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској
2020/2021.године за вријеме трајања пандемије вируса
корона (SARS-CoV-2) од 24.08.2020.године.
5б. Од 06.04.2021.године наставиће се редовно
организовање проширеног програма ( продужени боравак
и јутарње чување).
6. У периоду од 05.04. до 12.04.2021.године,
школе страних језика и удружења грађана који пружају
неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе
дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са
више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.)
организују на даљину кориштењем средстава електронске
комуникације.
7. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да
се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у
зависности од дјелатности која се обавља.
8. Изузетно од тачке 7. ове наредбе, обавезе ношења
заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
9. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном
простору.
10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници)
у складу са тачком 7.ове наредбе са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
укупног простора објекта.
11. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
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зависности од дјелатности коју обављају,
5) обезбједе једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
12. Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност
искључиво путем шалтерског услуживања.
13. Од 05.04. до 12.04.2021.године у периоду од 22:00
до 06:00 часова забрањује се свим привредним субјектима
продаја алкохолних пића.
14. Од 05.04. до 12.04.2021.године у периоду од 22:00
до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.
15. Од 05.04. до 12.04.2021.године забрањују се
организоване рекреативне активности, тренажни процеси
и такмичарске активности спортских организација и
спортиста свих узраста осим професионалних спортских
активности укључујући и тренажни процес истих, али без
присуства публике, родитеља или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
16. Од 05.04. до 12.04.2021.године у аутобусима
којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају
број лица која се превозе не може бити већи од броја
регистрованих мјеста за сједење.
17. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
18. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког
растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову
површину.
19. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
20. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе
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Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом
и кориснику.
21. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења као и васпитнообразовне установе дужни су организовати рад од куће за
раднике за послове за које је то могуће.
22. Надзор у провођењу ове Наредбе врше Одјељење
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу
са Министарством унутрашњих послова и Републичком
управом за инспекцијске послове.
23. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 22. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Извјештај треба да садржи назив физичког/правног лица
које се контролише, датум и вријеме извршене контроле,
да ли је затечена неправилност и која као и износ казне/
прекршајног налoга.
24. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
25. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији града Бијељина број: 02-014-1662/21 од 29.03.2021.
26. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-719/21
Бијељина,
Датум, 07.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина и
заштите и спасавања становништва налаже се провођење
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сљедећих мјера од 08.04.2021. до 15.04.2021.године године
забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на
отвореном и затвореном простору,
4) рад „wellness“ и спа центрима
5) рад базенима осим за обављање тренажног
процеса од стране професионалних спортиста и
професионалних спортских организација,
6) рад скијалиштима и скијашким центрима,
7) активности унутар установа културе које
подразумијевају истовремено присуство више лица у истом
простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
2. У периоду од 08.04.2021. до 15.04.2021.године
ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за
исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално
или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна
дјелатност (бензинске пумпне станице и др) од 06:00 до
22:00 часа, строго поштујући упутства ЈЗУ „Институт за
јавно здравство Републике Српске“.
3. Од 08.04.2021..године обуставља се васпитнообразовни рад у просторијама основних школа за ученике
од шестог до деветог разреда, као и за ученике средњих
школа и студенте универзитета и установа за образовање
одраслих у Републици Српској уз обавезу организовања
наставе на даљину кориштењем средстава електронске
комуникације.
4. У периоду од 08.04.2021.године, школе страних
језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке
за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу
и активности које захтјевају рад са више људи у групи
(предавања, обука прве помоћи и сл.) организују на даљину
коришћењем средства електронске комуникације.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра, како у затвореном тако и на отвореном простору,
те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном
простору у зависности од дјелатности која се обавља.
6. Изузетно од тачке 5. ове наредбе, обавезе ношења
заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у
развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
7. Препоручује се грађанима да на отвореном простору
користе заштитне маске уколико није могуће одржавати
физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ
“Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење
заштитне маске на отвореном простору.
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8. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници)
у складу са тачком 5.ове наредбе са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
укупног простора објекта.
9. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају,
5) обезбједе једно или више лица за спровођење
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз
могућност ускраћивања пружања услуге у случају
непридржавања мјера.
10. Од 08.04. до 15.04.2021.године у периоду од 22:00
до 06:00 часова забрањује се свим привредним субјектима
продаја алкохолних пића.
11. Од 08.04. до 15.04.2021.године у периоду од 22:00
до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем
шалтерске продаје.
12. Од 08.04. до 15.04.2021.године забрањују се
организоване рекреативне активности, тренажни процеси
и такмичарске активности спортских организација и
спортиста свих узраста, осим професионалних спортских
активности укључујући и тренажни процес истих, али без
присуства публике, родитеља или других лица која нису
акредитована од стране организатора.
13. Од 08.04. до 15.04.2021.године у аутобусима
којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају
број лица која се превозе не може бити већи од броја
регистрованих мјеста за сједење.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни
су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког
растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову
површину.
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16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
17. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом
и кориснику.
18. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења као и васпитнообразовне установе дужни су организовати рад од куће за
раднике за послове за које је то могуће.
19. Надзор у провођењу ове наредбе врше Одјељење
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу
са Министарством унутрашњих послова и Републичком
управом за инспекцијске послове.
20. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 19. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
Извјештај треба да садржи назив физичког/правног лица
које се контролише, датум и вријеме извршене контроле,
да ли је затечена неправилност и која као и износ казне/
прекршајног налoга.
21. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
22. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији града Бијељина број: 02-014-1719/21 од 07.04.2021.
23. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-723/21
Бијељина,
Датум, 08.04.2021.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18. и 21. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним

09. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-09/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-09/21

I
јавној набавци услуга

36/19 ) , члана 18 и 25 Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:КГН-02/21

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ОДРЖАВАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. 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 Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења у складу са чланом
21. Закона о јавним набавкама.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања уговора до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-37/21
Бијељина
Датум: 24.03.2021. год.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и

ПРИСТУПА СЕ
шифром:КГН-02/21

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника , вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ИЗРАДА,ДИЗАЈН,ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ „БИЈЕЉИНА-ГРАД
БУДУЋНОСТИ„
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 20.000,00 KМ (без ПДВ-а)
односно 23.400,00
КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета Града за 2021. годину са буџетске
ставке “Суфинансирање пројеката и активности из области
ЛЕР-а и енергетске ефикасности “ економски код 412 900;
потрошачка јединица 000 5120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања уговора до 31.12.2021. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-38/21
Бијељина
Датум: 24.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18. и 24. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
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Службени гласник Града Бијељина

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-34-у1/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-34-у1/20

I
јавној набавци радова

под

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

УГОВАРАЊЕ
НАКНАДНИХ
РАДОВА
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА УРЕЂЕЊЕ ОБАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ
КАНАЛ НА ДИОНИЦИ ОД УЛИЦЕ ЦАРА УРОША ДО
УЛИЦЕ ПЕТРА КОЧИЋА
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404153/2020 ОД 09.10.2020 ГОДИНЕ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне
набавке је 24.786,32 КМ (без ПДВ-а) односно 29.000,00 КМ
( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена са рачуна посебних
намјена -Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24. ЗЈН.
V
Рок за реализацију накнадних радова је 60 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: 02-404-39/21
Бијељина
Датум: 29.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18. и 21. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-08/21

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ
2021. ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а)
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. 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
уз
провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-40/21
Бијељина
Датум: 06.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, 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’’,
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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 СКП-02( 2 Лота)/20-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 11.01.2021. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.3
од 15.01.2021. годин, Исправка за обавјештење о набавци
објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.02.2021.
године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 09 од 12.02.2021. године и
Исправка за обавјештење о набавци објављеном на Порталу
јавних набавки дана 26.02.2021. године и у Сл. Гласнику
БиХ бр. 13 од 05.03.2021. 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: Oдржавање јавних зелених површина
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став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-204/20 од
31.03.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-204/20-ЛОТ 1
Бијељина
Датум: 06.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

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 приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача АД „Комуналац “ Бијељина није
достављена у складу са тендерском документацијом из
следећих разлога:
- Понуђач није испунио услове из тачке 7.4.
Техничка и професионална способност (ЗА Лот 1), подтачка
1. Техничка опремљеност, под д). У понуди је достављена
употребна дозвола за посипач соли за посипање тротоара
за спречавање поледице, бр. ZNR-21-6/18 са роком важења
до 16.02.2021. године. Дакле, у тренутку подношења понуде
достављена употребна дозвола није важила, па понуђач није
испунио услов из цитиране тачке тендерске документације,
имајући у виду да је као доказ за средства која не учествују
у саобраћају тражена овјерена копија важеће употребне
дозволе.
- Понуђач није испунио услове из тачке 7.4.
Техничка и професионална способност, подтачка 2. -стручна
оспособљеност понуђача, под б). На основу приложеног
извјештаја о броју радника од 16.01.2021. године, издатог
од стране Пореске управе Републике Српске, те на основу
Списка радника запослених
у А.Д „КОМУНАЛАЦ“
Бијељина, не види се да понуђач има једног пословођу са
ССС, што је тражено као услов у цитираној тачки тендерске
документације.
- Достављеном понудом прекорачена су планирана
средства за реализацију јавне набавке, јер је предвиђени
износ 307.692,31 КМ (без ПДВ-а) а понуђена цијена je
339.734,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.

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 СКП-02( 2 Лота)/20-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирнопг споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 11.01.2021. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.3
од 15.01.2021. годин, Исправка за обавјештење о набавци
објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.02.2021.
године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 9 од 12.02.2021. године и
Исправка за обавјештење о набавци објављеном на Порталу
јавних набавки дана 26.02.2021. године и у Сл. Гласнику
БиХ бр. 13 од 05.03.2021. 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: Oдржавање јавних зелених површина
За ЛОТ 2: Oдржавање јавних зелених површина,
понуду је доставио следећи понуђач:
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1 . АД „Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача АД „Комуналац “ Бијељина није
достављена у складу са тендерском документацијом из
сљедећих разлога:

09. април 2021.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-07/21

ПРИСТУПА СЕ
ОЗП-07/21

I
набавци услуга под шифром:

- Понуђач није испунио услове из тачке 7.4. (за Лот
2), подтачка1-Техничка опремљеност, под ђ). Наведеном
тачком тендерске документације тражен је један тример
са прикључницом (за орезивање живе ограде, фрезање и
за моторну тестеру), а као доказ за то је тражена овјерена
копија важеће употребне дозволе. У достављеној понуди не
постоји тражени доказ да понуђач посједује један тример
са прикључницом (за орезивање живе ограде, фрезање и за
моторну тестеру).

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :

- Достављеном понудом прекорачена су планирана
средства за реализацију јавне набавке, јер је предвиђени
износ 196.581,20 КМ (без ПДВ-а) а понуђена цијена је
203.024,50 КМ (без ПДВ-а)

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 8.862,79 КМ (без ПДВ-а) односно
10.369,46 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена са
буџетске ставке „Трошкови текућег одржавања“ економски
код: 412 500, потрошачка јединица: 0005240.

III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-204/20 од
31.03.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-204/20-ЛОТ 2
Бијељина
Датум: 06.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) и члана 18. и члана 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 02/18),
Градоначелник д о н о с и :

УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ
ОДРЖАВАЊА
ПОСТОЈЕЋЕГ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА
И УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ
ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ

IV
Набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења члан. 21. Закона о јавним
набавкама.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора до 30.09.2021. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-25/21
Бијељина
Датум: 25.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16
и 36/19 ) , члана 18, 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

09. април 2021.
О
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ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-01/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-01/21

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
БИЈЕЉИНАIII
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 ће бити
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке:
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена, и
одржавање зелених површина“ економски код 412 800;
потрошачка јединица 000 5170.
С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину није
усвојен, према привременом финансирању на буџетским
ставкама је расположиво мање средстава од планираних за
предметну јавну набавку. Након спроведеног поступка јавне
набавке и закљученог Оквирног споразума Уговорни орган
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима
која буду расположива на буџетским ставкама и по потреби
Уговорног органа.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз закључивање оквирног споразума 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 оквирног споразума до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-30/21
Бијељина
Датум: 31.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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 ОЗП-09(3 Лота)/20-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције са закључивањем Оквирног
споразума, објављеном на Порталу јавних набавки дана
05.11.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.71/20 од 06.11.2020.
године и Исправка за обавјештење о набавци објављеном
на Порталу јавних набавки дана 10.12.2020. године и у Сл.
Гласнику БиХ бр. 80/20 од 11.12.2020. године а која се односи
на набавку роба: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА,
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ
ЛОТ
2:
НАБАВКА
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022.ГОДИНЕ
ЛОТ 3: НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И
2022. ГОДИНЕ
За ЛОТ 2: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ, понудe су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“ Бијељина
2. ДОО „Примапром“ Бања Лука
3. ДОО „Корона“ Бијељина
4. ДОО ’’Мојић“, Бијељина
II
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број.02404-190/20-Лот 2 од 18.02.2021. године изабран је понуђач
ДОО „Copitrade“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од 43.935,00 КМ (без ПДВ-а) који је био дужан у року од пет
дана да достави оригинал или овјерене копије докумената
којима потврђује вјеродостојност Изјава из члана 45.и 47.
ЗЈН. Комисија за јавне набавке је утврдила да изабрани
понуђач није доставио тражену документацију, тe на основу
свега наведеног а у складу са Чланом 72. Став 3. Тачка a)
ЗЈН уговорни орган је Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број.02-404-190/20-Лот 2 од 25.02.2021. године
додијелио уговор понуђачу чија је понуда по ранг листи
одмах након понуде најуспјешнијег понуђача а то је ДОО
„Примапром“ Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од
44.000,00 КМ (без ПДВ-а). Дана 08.03.2021. године од стране
ДОО „Примапром“ Бања Лука уложена је жалба на Одлуку
о избору најповољнијег понуђача број.02-404-190/20-Лот
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2 од 25.02.2021. године. Kомисија је у поновном поступку
оцјене понуда приступила разматрању приспјелих понуда
и установила да понуда понуђача ДОО „Примапром“
Бања Лука испуњава услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег. Жалба је дјелимично усвојена Решењем
бр.02-404-190/20 лот 2 од 11.03.2021. године и поново
проведена Е-аукција.
На основу наведеног критеријума – најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде и након проведене
е-аукције уз примјену преференцијалног третмана домаћег,
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали
на Е-аукцији:
1. ДОО „Примапром“ Бања Лука ..................................
.................................................................. 64.733,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Copitrade“ Бијељина .........................................
.................................................................. 45.359,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО ’’Мојић“, Бијељина ..............................................
.................................................................. 64.855,89 КМ без ПДВ-а
4. ДОО „Корона“ Бијељина .............................................
.................................................................. 72.913,70 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач за Лот
2- Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске
управе Града Бијељина током 2021. и 2022. године:
ДОО „Примапром“ Бања Лука са понуђеном
цијеном у износу од .......................... 64.733,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда (3) број: 02-404-190/20
од 29.03.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-190/20 Лот 2 од
25.02.2021. године.
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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 ОЗП-02/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.02.2021. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.13/21 од 05.03.2021. године, а која се односи на набавку
роба: “НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ”, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина
2. ДОО „Дефтер“ Сарајево
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО „Дефтер“ Сарајево ..............................................
.................................................................. 16.212,49 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина ....................................
.................................................................. 20.896,64 КМ без ПДВ-а

V
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-190/20-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 01.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ДОО „Дефтер“ Сарајево са понуђеном цијеном у
износу од ............................................. 16.212,49 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-7/21 од
30.03.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и члана 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
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изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-7/21
Бијељина,
Датум: 05.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ДОО ’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: ........................ 68.327,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-29/21 од
01.04.2021. 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.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17, 2/18), Градоначелник д о н о с и :

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-13 (2 Лотa)/21- Лот 1

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17, 2/18), Градоначелник д о н о с и :

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 11.03.2021. године и у
Сл.гласнику БиХ бр.17 од 19.03.2021. године, а која се односи
на набавку радова: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина
За ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ ПГП ГРАДИТЕЉ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП ГРАДИТЕЉ“,
Бијељина за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

Број:02-404-29/21-ЛОТ 1
Бијељина
Датум: 06.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-13 (2 Лотa)/21- Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 11.03.2021. године и у
Сл.гласнику БиХ бр.17 од 19.03.2021. године, а која се односи
на набавку радова: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина
За ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева
и улица у насељима на подручју Града Бијељина, понудe су
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доставили следећи понуђачи:

форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина
2. ДОО ’’MARTIĆ-INTER- COPP“, Модрича (
носилац групе) и ДОО „Мркоњић путеви“ Мркоњић Град (
члан групе)

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.

II
Након разматрања приспјелих понуда Комисија
за јавне набавке је установила да понуда понуђача ДОО
’’MARTIĆ-INTER- COPP“, Модрича ( носилац групе)
и ДОО „Мркоњић путеви“ Мркоњић Град ( члан групе)
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације из следећих разлога:
- Образац за цијену понуде није попуњен у
складу са тендерском документацијом из разлога што није
попуњена рубрика за попуст нити је прецртана како се
тражи у тендерској документацији
- Изјава из члана 45. ЗЈН за ДОО „MARTIĆ-INTERCOPP“ Модрича, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
- Изјава из члана 45. ЗЈН за ДОО „Мркоњић путеви“
Мркоњић Град, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
- Изјава из члана 47. ЗЈН за ДОО „MARTIĆ-INTERCOPP“ Модрича, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
- Изјава из члана 47. ЗЈН за ДОО „Мркоњић путеви“
Мркоњић Град, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
- Изјава из члана 52. ЗЈН за ДОО „MARTIĆ-INTERCOPP“ Модрича, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
- Изјава из члана 52. ЗЈН за ДОО „Мркоњић путеви“
Мркоњић Град, није попуњена у складу са тендерском
документацијом из разлога што није уписан број Службеног
гласника у којем је објављена јавна набавка
и да се иста одбија као неприхватљива у складу са
чланом 68. Тачка 4, став и) ЗЈН.

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

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

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО “Радиша“ 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:

ДОО ’’ Радиша“, Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од : ................................................ 34.175 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-29/21 од
01.04.2021. 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

Број:02-404-29/21-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 06.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-15/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције са закључивањем Оквирног
споразума, објављеном на Порталу јавних набавки дана
05.03.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр.15/21 од 12.03.2021.
године, и Исправка за обавјештење о набавци објављеном
на Порталу јавних набавки дана 26.03.2021. године, а која
се односи на набавку радова: “ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА“, понуде је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО “Радиша“ Бијељина

ДОО “Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: ............................................ 55.541,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-21/21 од
06.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може

09. април 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Број 9 - Страна 15

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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

ДОО „Copitrade“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од ............................................. 12.996,00 КМ (без ПДВ-а)

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

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-26/21 од
06.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

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

IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.

Број:02-404-21/21
Бијељина,
Датум: 08.04.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, 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-08/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 10.03.2021. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.15/21 од 12.03.2021. године, а која се односи на
набавку услуга: УСЛУГЕ ШТАМПЕ, КОПИРАЊА И
СКЕНИРАЊА НА ИЗНАЈМЉЕНИМ ШТАМПАЧИМА
И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ УРЕЂАЈИМА понудe су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“ Бијељина
2. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-26/21
Бијељина,
Датум: 08.04.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
Бијељина („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града
Бијељина, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ
ВРИЈЕДНОСТИ КОТЛОВА У ЈУ ГИМНАЗИЈИ „ФИЛИП
ВИШЊИЋ“

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, такође понуде ДОО „Copitrade“
Бијељина испуњава услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и након
проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији:

I
У Комисију за процјену и попис котлова у ЈУ
Гимназија „Филип Вишњић“ ( у даљем тексту: Комисија)
именују се:

1. ДОО „Copitrade“ Бијељина .........................................
................................................................... 12.996,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина ...................................
................................................................... 15.200,00 КМ без ПДВ-а

1. Михаило Несторовић, дипл.инж. за развој
машинске струке
2. Љубица Млађеновић, дипл.правник
3. Бобан Станкић, дипл. економиста
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II
Задатак Комисије је да процјени и попише котлове
у ЈУ Гимназија „Филип Вишњић“ и извјештај достави
Градоначелнику на даље одлучивање.
III
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-608/21
Бијељина,
Датум, 23.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 71.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
За чланове Комисије за праћење и надзор над
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града
Бијељина у 2021. години именују се:
1. Бојан Гаврић, градски ветеринарски инспектор,
2. Бојан Башић, градски ветеринарски инспектор,
3. Боро Новаковић, комунални полицајац.
Члан 2.
Задатак Комисије је да прати и врши надзор над
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града
Бијељина у 2021. години, у складу са расписаним тендером
и Уговором и да о томе сачини Извјештај и исти достави
Градоначелнику и Одјељењу за пољопривреду.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-620/20
Бијељина,
Датум, 24.3.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 9/17), члана 1.
Одлуке о радним тјелима Градоначелника Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 26/15) и члана
16. Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце
и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник
Републике Српске“ број 117/12 и 16/18) Градоначелиник
Бијељине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ПРВОСТЕПЕНЕ
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И
УСМЈЕРАВАЊА ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ

09. април 2021.

I
Др Стојанка Шкорић, специјалиста педијатар,
разрјешава се дужности
предсједника
Првостепене
стручне комисије за процјену потреба и усмјеравања дјеце
и омладине са сметњама у развоју - на лични захтјев.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-624/21
Бијељина,
Датум, 24.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и
78/11) и члана 21. став 5. алинеја 9. Статута ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, Скупштина
предузећа на 6. ванредној сједници одржаној дана 02.04.2021.
године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
ВЕЛИБОР МАРКОВИЋ, дипл.економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
члана Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина по рјешењу број:С-42/20 од 15.10.2020.
године.
2.
Разрјешење из тачке 1. врши се закључно са даном
05.04.2021. године.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: С-44/21
Бијељина,
Датум: 02.04.2021. год.

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА

Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Српске“
број: 75/04 и 78/11) и члана 21.став 5. алинеја 9. Статута
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
Скупштина предузећа на 5. ванредној сједници одржаној
дана 15.10.2020. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
ИВАНА ЂУКИЋ, дипл.правник из Бијељине
именује се за вршиоцa дужности чланa Надзорног одбора
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина
2.
Именована ће дужност из тачке 1. обављати у
периоду од 06.04.2021. године до окончања конкурсне
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процедуре за избор и именовање члана Надзорног одбора.,
а најдуже 60 дана.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: С-45/21
Бијељина,
Датум: 02.04.2021. год.

СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА

Љубиша Петровић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-39/21 од 09.03.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 282 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „КРУШЕВАЧКА 26 Л-12“
улица Крушевачка бр. 26 Л-12 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„КРУШEВАЧКА 26 Л-12“ улица Крушевачка бр. 26 Л-12
Бијељина, Регистарски лист број: 282.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник:Херцеговац
Петко,
предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-39/21
Бијељина,
Дана, 22.03.2021. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА

Богдан Тадић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-40/21 од 22.03.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број 14 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „1. ДЕЦЕМБРА
32/6“ Бијељина, улица 1. Децембра бр. 32/6 Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„1. ДЕЦЕМБРА 32/6“ Бијељина, улица 1. Децембра бр. 32/6
Бијељина, Регистарски лист број: 14.
Оснивачи: 39 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
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висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Ненад Новаковић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Милош Лукић.
Број: 02/3-372-40/21
Бијељина,
Дана, 22.03.2021. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА

Богдан Тадић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ ОБАВЕЗНОМ
СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ
НОВИМ
ВИРУСОМ КОРОНА (COVID -19) НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА
НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА

15. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
13
СКП-13 ( 2 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

1

17. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
14
СКП-15/21
2

3

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА
(COVID-19)
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА

5

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-09/21

6

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-02/21

7

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП34-У1/20

7

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/21

8

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ СКП-02(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

8

10. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ СКП-02 (2 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

16. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
13
СКП-13 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 2

18. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
15
ОЗП-08/21
19. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПИС И ПРОЦЈЕНУ ВРИЈЕДНОСТИ
КОТЛОВА У ЈУ ГИМНАЗИЈИ „ФИЛИП
15
ВИШЊИЋ“
20. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ
УСЛУГЕ
ХИГИЈЕНИЧАРСКА
СЛУЖБА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2021.
16
ГОДИНИ
21. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ
ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ
ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И
ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
РАЗВОЈУ

1.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
16
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

2.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
16
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
10
ОЗП-07/21

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„КРУШЕВАЧКА 26 Л-12“ УЛИЦА КРУШЕВАЧКА
17
БР. 26 Л-12 БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1 ДЕЦЕМБРА“ 32/6
БИЈЕЉИНА,УЛИЦА 1. ДЕЦЕМБРА БР. 32/6
17
БИЈЕЉИНА

12. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
СКП-01/21

14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
12
ОЗП-02/21

16

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

9

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11
ОЗП-09 (3 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

ПРЕДСЈЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА
УСМЈЕРАВАЊА
СМЕТЊАМА У

09. април 2021.
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