Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

14. април 2020. године

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43.
Закона о заштитистановништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13)
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о допуни Наредбе о именовању Тима за управљање и
надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук
Караџић’’ у Бијељини
1. У Наредби о именовању Тима за управљање и
надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук
Караџић’’ у Бијељини број 02-014-1-717/20 од 30.03.2020.
године у тачки 1. послије става 1. додаје се став 2. који
гласи:
‘’За пружање логистичке подршке Тиму из става 1.
ове тачке задужује се Брано Грујичић из Одсјека цивилне
заштите Градске управе Града Бијељина.’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-791/20
Бијељина,
Датум, 11. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43.
Закона о заштитистановништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13)
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и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о измјени Наредбе о именовању Тима за управљање и
надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук
Караџић’’ у Бијељини
1. У Наредби о именовању Тима за управљање и
надзор у карантину – објекту школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук
Караџић’’ у Бијељини број 02-014-1-717/20 од 30.03.2020.
године и 02-014-1-791/20 од 11.04.2020. године у тачки
1. у ставу 1. ријечи ‘’Миленко Петричевић’’ замјењују се
ријечима ‘’Љубиша Лазић’’.
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-795/20
Бијељина,
Датум, 13. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43.
Закона о заштитистановништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13)
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о обезбјеђивању превоза лица са граничних прелаза у
БиХ у локални карантин, а која имају пребивалиште у
Бијељини
1. За потребе обезбјеђивања превоза лица са
граничних прелаза у БиХ у локални карантин, а која имају
пребивалиште у Бијељини, именује се Ненад Јовановић,
запослен у Одјељењу опште управе Градске управе Бијељина.
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2. Задатак лица из тачке 1. ове Наредбе је да прими
лице на граничном прелазу приликом уласка у БиХ, превезе
га до карантина у ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини и преда
га лицу надлежном за управљање и надзор у карантину.
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-796/20
Бијељина,
Датум, 13. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о
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:

14. април 2020.

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43.
Закона о заштитистановништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13)
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБА
о допуни Наредбе о организовању и спровођењу мјера
карантина на подручју Града Бијељина
1. У Наредби o организовању и спровођењу мјера
карантина на подручју Града Бијељина број 02-014-1706/20 од 28.03.2020. године, 02-014-1-716/20 од 30.03.2020.
године, 02-014-1-720/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1739/20 од 03.04.2020. године, 02-014-1-743/20 од 04.04.2020.
године и 02-014-1-756/20 од 07.04.2020. године у тачки 1.
послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

НАРЕДБУ
o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва

‘’ Задужује се Градска управа – Одсјек заједничких
послова да обезбједи средства за адаптацију простора
ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ Бијељина, у циљу проширења
капацитета карантина.’’

1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године,
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године,
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године,
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године,
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године и 02-014-1-776/20 од
09.04.2020. године и 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године у
тачки 3. послије става 29. додаје се став 30. који гласи:

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

‘’Задужује се Одсјек цивилне заштите Градске
управе Града Бијељина да се уради дезинфекција сале у
Центру за културу и да обезбједи по 50 заштитних маски
и рукавица за потребе одржавања ванредне сједнице
Скупштине града Бијељина.’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-808/20
Бијељина,
Датум, 14. април 2020. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-014-1-809/20
Бијељина,
Датум, 14. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке робе и
то: „Набавка брашна за социјалне помоћи за најугроженије
категорије становништа на подручју града Бијељина“
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је
од примјене одредби закона.
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III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове
Одлуке одобравају се средства у износу од 3.277,50 КМ без
ПДВ-а (трихиљадедвијестотинеседамдесетседам 50/100),
односно 3.834,67 КМ са ПДВ-ом а иста су обезбијеђена
из буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској
позицији „ Набавка материјала – Одсјек заједничких
послова“, економски код 412 300 -1- (буџетска резерва)
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном
облику које обавезно садржи: законски основ за провођење
поступка јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену
вриједности јавне набавке, податке о извору – начин
финансирања, врсту поступка јавне набавке. Ставом 2)
прописано је да у случају изузећа од примјене из члана
10. овог закона или за додјелу уговора о набавци услуга из
Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан је донијети одлуку
која, осим законског основа за изузеће од примјене овог
закона, садржи основне елементе из става 1) тачка б) ц) и
д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када
објективно није могуће примјенити ни преговарачки
поступак без објављаивања обавјештења о набавци,
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона,
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о
заштити и спашавању људи и материјалних добара у
БиХ од природних и других несрећа, и сл.), с тим да
је битно образложити да би примјена поступка јавне
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих,
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да
су уговорни органи управо на темељу такве процјене
поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 04.04.2020.
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације,
донио Наредбу о допуни Наредбе о провођењу ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва број 02-014-1742/20 од 04.04.2020 којом је у тачки 3. став 21. налажено
Одсјеку заједничких послова Градске управе Града
Бијељина да обезбиједи средства за 1000 пакета социјалне
помоћи за најугроженије категорије становништва,
чија ће се расподјела вршити у координацији Одјељења
за друштвене дјелатности. Одсјек за послове мјесних
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заједница и Центра за социјални рад Бијељина. Одсјек
заједнички послова је обезбиједио 5 тона брашна који
ће бити саставни дио пакета социјалне помоћи за
најугроженије категорије становништа.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана изузећа
од примјене одредби овог закона, те је утврђено да су
испуњене претпоставке за доношење предметне Одлуке.
Одлуке.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву

Број: 02-014-1-799/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,							
Мићо Мићић, с.р.
Датум: 13. април 2020. год.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке роба и
то: „Набавка јастука и постељине за потребе карантина на
подручју града Бијељина“
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је
од примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 1.781,60 КМ без ПДВ-а
( једнахиљадаседамстотинаосамдесетједан 60/100) односно
2.084,47 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара –
Одсјек заједничких послова“, економски код 516 100 -1(буџетска резерва)
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
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Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном
облику које обавезно садржи: законски основ за провођење
поступка јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену
вриједности јавне набавке, податке о извору – начин
финансирања, врсту поступка јавне набавке. Ставом 2)
прописано је да у случају изузећа од примјене из члана
10. овог закона или за додјелу уговора о набавци услуга из
Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан је донијети одлуку
која, осим законског основа за изузеће од примјене овог
закона, садржи основне елементе из става 1) тачка б) ц) и
д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када
објективно није могуће примјенити ни преговарачки
поступак без објављаивања обавјештења о набавци,
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона,
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о
заштити и спашавању људи и материјалних добара у
БиХ од природних и других несрећа, и сл.), с тим да
је битно образложити да би примјена поступка јавне
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих,
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да
су уговорни органи управо на темељу такве процјене
поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 28.03.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу о организовању и спровођењу мјера карантина
на подручју Града Бијељина број 02-014-1-706/20 од
28.03.2020 која у тачки 7. гласи: „ Одсјек цивилне заштите
у сарадњи са Одсјеком заједничких послова Градске управе
Града Бијељина ће обезбиједити неопходну опрему и
хигијенска средства за објекат карантин..“, - те тиме треба
да обезбиједи тражену робу, и закључи уговоре за набавку
јастука и постељине.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено
да су испуњене претпоставке за доношење предметне
Одлуке.
Одлуке.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву

Број: 02-014-1-800/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,						
Мићо Мићић, с.р.
Датум: 13. април 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

14. април 2020.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-02/20

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗА ИЗГРАДЊУ
ВИДЕО
НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а)
односно 40.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација,Дирекција за
изградњу и развој , надзор и пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију
потписивања уговора.

је

3 мјесеца од дана

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: 02-404-85/20
Бијељина,
Датум: 10. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова

14. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РOБA ШИФРА: СКП-Н-01/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-01/20

I
јавној набавци РОБА

под

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

ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЈАВНИХ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 170.940,17 КМ (без ПДВ-а)
односно 200.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
“Набавка видео надзора у граду“ економски код 511300;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију
потписивања уговора.

је

3 мјесеца од дана

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: 02-404-86/20
Бијељина,
Датум: 10. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:13/17,02/18),
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Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке КГН-12/20
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 12.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА
ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИФТА ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
није достављена ниједна понуда
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога
што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем
року.
III
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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-43/20
Бијељина,
Датум: 10. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 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 ДД-13(2 Лота)/20-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 06.03.2020. године и у “Сл.гласнику
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БиХ” бр. 17/20 од 13.13.2020. године,, а која се односи
на набавку радова: : ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА
ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА
ЛОТ 1- ИЗРАДА ФАСАДЕ НОВОГ ПАРОХИЈСКОГ
ДОМА У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ
ЛОТ
2-ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ
НА
ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ У ЦО ВРШАНИ
За Лот 2 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НА
ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ У ЦО ВРШАНИ није достављена
ниједна понуда.

14. април 2020.

ДВА ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА ОБЈЕКТА ПО
ПРОЈЕКТУ ‘’РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА РОМА У
ОБЛАСТИ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА У 2014.ГОДИНИ’’, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’Астра План’’ Брчко
2. ДОО „Жеграп“ Бијељина

II
Поступак се поништава у складу са чланом
69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из
разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном
крајњем року.

II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом,
такође и
испуњавају услове 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:

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

1. ДОО ‘’Астра план’’ Брчко ........................................
............................................................... 41.000,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО ‘’Жеграп“ Бијељина .........................................
............................................................... 42.954,00 КМ без ПДВ-а

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

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-40/20- Лот 2
Бијељина,
Датум: 13. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-09/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 21.02.2020. године и у Сл.гласнику
Бих бр.15/20 од 28.02.2020. године, а која се односи на
набавку радова: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

ДОО„Астра План„ Брчко, са понуђеном цијеном у
износу од: ........................................ 41.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-40406/20 од 07.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган у складу
са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама доставља
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

14. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-6/20
Бијељина,
Датум: 13. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-13 (2 Лотa)/20- Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 06.03.2020.године и у Сл.гласнику БиХ
бр.17/20 од 13.03.2020. године, а која се односи на набавку
радова: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ
ДОМОВИМА
ЛОТ 1 - ИЗРАДА
ФАСАДЕ НОВОГ
ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ
ЛОТ 2 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НА
ПАРОХИЈСКОМ ДОМУ У ЦО ВРШАНИ
За ЛОТ 1- ИЗРАДА
ФАСАДЕ НОВОГ
ПАРОХИЈСКОГ ДОМА У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ, понуду
је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ ЦСП“, Дворови, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’ЦСП“, Дворови,
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:
ДОО ’’ЦСП“ Дворови, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од : 4.218,60 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-40/20 од
08.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
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Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-40/20-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 13. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-08/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 09.03.2020. године, и у „Сл. гласнику
БиХ“, бр.17/20 од 13.03.2020. године а која се односи на
набавку услуга: ИЗРАДА, ДИЗАЈН,ПРЕЛОМ И ШТАМПА
ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ –
БИЈЕЉИНА ГРАД БУДУЋНОСТИ, понуде су доставили
следећи понуђачи:
- Графички студио „Пиксел“ Бијељина
- ДОО „Мојић“ Бијељина
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да понуда понуђача ДОО ‘’Мојић’’ Бијељина
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације односно није достављен Списак радника
запослених код понуђача, који обавезно мора да садржи
име и презиме, матични број, стручну спрему и занимање
радника, потписан и овјерен од стране понуђача, а како
је тражено тачком 7.4. подтачка 7.4.2 став а) тендерске
документације, те се иста одбија као непотпуна.
Понуда понуђача Графички студио “Пиксел”
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде оцијењено да је најповољнији понуђач
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Службени гласник Града Бијељина

Графички студио „Пиксел“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од ....................... 20.003,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-47/20 од
06.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-47/20
Бијељина,
Датум: 13. април 2020. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. април 2020.

14. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

НАРЕДБА
О
ДОПУНИ
НАРЕДБЕ
О
ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
НАДЗОР У КАРАНТИНУ-ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ
САЛЕ ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

1

НАРЕДБА
О
ИЗМЈЕНИ
НАРЕДБЕ
О
ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
НАДЗОР У КАРАНТИНУ – ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ
САЛЕ ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

1

НАРЕДБА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ПРЕВОЗА СА
ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА У БИХ У ЛОКАЛНИ
КАРАНТИН, А КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ
У БИЈЕЉИНИ

1

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

2

НАРЕДБА
О
ДОПУНИ
НАРЕДБЕ
О
ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

2

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА БРАШНА ЗА
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА“

2

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА ЈАСТУКА
И ПОСТЕЉИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ КАРАНТИНА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА“

3

8.

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

4

9.

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

4

10. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КГН-12/20

5

11. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДД-13(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

5

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

6

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДД-13(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

7

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КГН-08/20

7

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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

