Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

04. новембар 2019. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 33. сједници одржаној дана
31. октобра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ И ИЗРАДИ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ОДРЖИВУ ЕНЕРГИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ
КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА
(engl: Sustainable energy and climate action plan (SECAP))
Члан 1.
Град Бијељина приступа Споразуму градоначелника
за климу и енергију, чиме се обавезује да ће смањити
емисију CО2 за најмање 40% до 2030. године у односу на
базну годину и повећати отпорност на климатске промјене
на својој територији.
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Члан 6.
Процес израде Акционог плана за одрживу енергију
и борбу против климатских промјена Града Бијељина ће
бити заснован на принципима одрживог развоја.
Члан 7.
Градоначелник ће именовати координатора тима за
израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена.
Члан 8.
Градоначелник ће именовати чланове тима за
израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена као оперативно, извршно и
координационо тијело задужено за вођење процеса израде
SECAP-а.
Члан 9.
Градоначелник ће именовати савјетодавну групу
за одрживу енергију и борбу против климатских промјена,
која ће активно учестовати у изради SECAP -а.

Члан 2.
Град Бијељина прихвата начела и обавезе из
Споразума градоначелника за климу и енергију.

Члан 10.
По завршетку израде Плана, исти ће се доставити
Скупштини Града Бијељина на усвајање.

Члан 3.
Овом Одлуком Скупштина Града Бијељина даје
овлаштење Градоначелнику за приступање и потписивање
Споразума градоначелника за климу и енергију.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Члан 4.
Овом Одлуком Скупштина Град Бијељина покреће
процес израде Акционог плана за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена (SECAP) до 2030. године.
Члан 5.
Акциони план за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена (SECAP) има за циљ:
• да смањи емисије CО2 (и, према могућности,
других стакленичких плинова) на подручју Града Бијељина
за најмање 40 % до 2030. године у односу на базну годину
ефикаснијом употребом енергије и већом употребом
обновљивих извора енергије,
• да повећа отпорност Града Бијељина на посљедице
климатских промјена,
• да подијели визију, резултате, искуство и знање
из процеса израде и имплементације SECAP -а с другим
локалним и регионалним тијелима у оквру Европске Уније
и изван ње путем директне сарадње и размјене, посебно у
контексту Споразума градоначелника.

Број: 01-022-77/19
Бијељина,
Датум, 31. октобар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

			
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 13. став 1. тачка 4. Статута Туристичке организације
града Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 33. сједници
одржаној дана 31. октобра 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
се

1. Данијел Барешић из Бијељине, разрјешава
дужности члана Управног одбора Туристичке
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организaције града Бијељина, због неоправданог изостанка
са три узастпоне сједнице Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.

Рјешења обављати до окончања поступка избора и
коначног именовања чланова Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Образложење

Образложење

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач. Одредбом члана 13. став
1. тачка 4. Статута Туристичке организације града Бијељина
прописано је да је критеријум за разрјешење члана Управног
одбора неоправдани изостанак са три узастопне сједнице.

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.

Туристичка организација града Бијељина је
писменим путем обавјестила овај орган да Данијел Барешић
није присуствовао на 3 узастопне сједнице Управног одбора
одржане дана 09.09.2019. године, 07.10.2019. године и
15.10.2019. године, те да изостанак није оправдао, чиме је
испуњен услов за разрјешење члана, те је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-72/19
Бијељина,
Датум: 31. октобар 2019. год.
		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 33. сједници одржаној дана 31. октобра
2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Сања Милошевић из Бијељине именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-73/19
Бијељина,
Датум: 31. октобар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

		
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16; 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-02 (2Лот-а)/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-02 (2Лот-а)/19

под

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

04. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

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
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 504.273,51 КМ (без ПДВ-а)
односно 590.000,00 КМ (са ПДВ-ом) (међународни
вриједносни разред).
За ЛОТ 1 предвиђени максимални износ средстава
је 307.692,31 КМ (без ПДВ-а) односно 360.000,00 КМ (са
ПДВ-ом) и биће обезбијеђена у буџету за 2020. годину са
буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина“, економски код
412 800; потрошачка јединица 0005170.
За ЛОТ 2 предвиђени максимални износ средстава
је 196.581,20 КМ (без ПДВ-а) односно 230.000,00 КМ (са
ПДВ-ом). Средства у износу од 183.760,70 КМ (без ПДВ-а)
односно 215.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у
буџету за 2020. годину са буџетске ставке „Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина“, економски код 412 800; потрошачка јединица
0005170 и средства у износу од 12.820,50 КМ (без ПДВ-а)
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у
буџету за 2020. годину са буџетске ставке „Издаци за остале
вишегодишње засаде“, економски код 511500; потрошачка
јединица 0005170 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а
је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-184/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:

Број 20 - Страна 3

97/16; 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-03/19

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 47.008,54 КМ (без ПДВ-а)
односно 55.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке:
“Услуге мјерења загађења зрака“, економски код 412800;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од
дана потписивања Уговора, а најраније од 01.01.2020.до
31.12.2020.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-185/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16,36/19) и члана
18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама
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Службени гласник Града Бијељина

роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-06/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-06/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ
ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 196.581,20 КМ (без ПДВ-а)
односно 230.000,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства у износу од 98.290,60 КМ (без ПДВ-а)
односно 115.000,00КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена
из буџета за 2020. годину и то средства у износу 91.880,
34 КМ (без ПДВ-а) односно 107.500,00КМ (са ПДВ-ом)
са буџетске ставке „Трошкови горива“ економски код
412600 потрошачка јединица 0005240 и средства у износу
од 6.410,26 КМ (без ПДВ-а) односно 7.500,00КМ (са ПДВом) са буџетске ставке „ Јавна кухиња-трошкови горива“
економски код 412600 потрошачка јединица 0005301.
Средства у износу од 98.290,60 КМ (без ПДВ-а)
односно 115.000,00КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена
из буџета за 2021. годину и то средства у износу 91.880,
34 КМ (без ПДВ-а) односно 107.500,00КМ (са ПДВ-ом)
са буџетске ставке „Трошкови горива“ економски код
412600, потрошачка јединица 0005240 и средства у износу
од 6.410,26 КМ (без ПДВ-а) односно 7.500,00КМ (са ПДВом) са буџетске ставке „Јавна кухиња-трошкови горива“
економски код 412600, потрошачка јединица 0005301.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-186/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16,36/19) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о
носи:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-07/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-07/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА И
ПОВРЋА И ОСТАЛИХ РОБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 29.914,53 КМ (без ПДВ-а)
односно 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2020.
годину са буџетске ставке “Трошкови рада јавне кухиње“
економски код 416300, потрошачка јединица 0005301
IV
Набавка ће се спровести путем
провођење Е - аукције .

Отвореног поступка уз

IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора , а најраније од 01.01.2020.године
до 31.12.2020. године .

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
од дана потписивања Оквирног споразума , а најраније од
01.01.2020.године до 31.12.2021. године .

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

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.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-187/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 11 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 ) , члана 18 и 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 :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-29-У1/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-29-У1/19
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКОВА
И
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕБИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА :
„АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ ЧАСНОГ
КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ“ ДОДАТНИ УГОВОР НА
УГОВОР БР:02-404-64/19 ОД 08.08.2019. ГОДИНЕ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне
набавке је 8.875,74 КМ (без ПДВ-а) односно 10.384,62 КМ ( са
ПДВ-ом).
Град Бијељина ће обезбиједити 50% средстава што
износи 4.437,87 КМ (без ПДВ-а) односно 5.192,32 КМ (са
ПДВ-ом).
Општина Угљевик ће обезбиједити 50 % средстава
што иноси 4.437,87 КМ (без ПДВ-а) односно 5.192,32 КМ (са
ПДВ-ом).
Средства Града су обезбијеђена из буџета за
2019. 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 објаве обавјештења о набавци у складу са
чланом 24. ЗЈН .
Радови су извршени.

V

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
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-188/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16,36/19 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-19/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-19/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :
ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2020.ГОДИНУ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 8.547,01 КМ (без ПДВ) односно
10.000,00 КМ (са ПДВ) са буџетске ставке “Уговорене услуге
- оглашавање“ економски код 412700 , потрошачка јединица
0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања Уговора , а најраније од 01.01.2020. године
до 31.12.2020. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-189/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
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локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16
и 36/19) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о
носи:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-10/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-10/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ
2020.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.000,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2020.
годину и то:
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а) односно
1.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови
репрезентације“ економски код 412900, потрошачка јединица
0005110,
- средства у износу од 3.846,16 КМ (без ПДВ-а)
односно 4.500,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми“
економски код 412900, потрошачка јединица 0005110,
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а) односно
1.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови
репрезентације“ економски код 412900, потрошачка јединица
0005120,
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Набавка
материјала-Цивилна заштита“ економски код 412400,
потрошачка јединица 0005180,
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Набавка материјала“ економски код 412300, потрошачка
јединица 0005240 и средства у износу од 2.991,45 КМ (без
ПДВ-а) односно 3.500,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови рада јавне кухиње“ економски код 416300,
потрошачка јединица 0005301
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е - аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора , а најраније од 01.01.2020.године
до 31.12.2020. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

04. новембар 2019.

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: 02-404-191/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ДД-25/19
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
ДД-25/19
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА
НОВОИЗГРАЂЕНИ ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ
ОБЈЕКАТ КРОЗ ПОД-ПРОЈЕКАТ ЦЕБ 2, У АМАЈЛИЈАМА
И ПАРЦЕЛИ К.Ч. БР.2144/19
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 1.282,06 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Стамбено
збрињавање социјалних категорија“ економски код: 511100,
потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је 15
(петнаест) 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.

04. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-195/19
Бијељина,
Датум: 16.10.2019. 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 21. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-26/19
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објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број:02-404-196/19
Бијељина,
Датум: 22.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 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
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-06/19
I
јавној набавци радова

I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-26/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-06/19

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

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

НАБАВКА
УГЉА
ЗА
ПОТРЕБЕ
ГРИЈАЊА
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 14.040,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2020.
годину са буџетске ставке “Трошкови енергије“ економски
код 412200, потрошачка јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора , а најраније од 01.01.2020. године
до 31.12.2020. године .

под

ПОПЛОЧАЊЕ ДИЈЕЛА ПЈЕШАЧКИХ СТАЗА У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ПАРКА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а)
односно 70.000,00КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. 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 уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je од дана
потисивања уговора до 30.04.2020.године.

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

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.

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

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-197/19
Бијељина,
Датум: 23.10.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-18-П1/19
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-18-П1/19

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА
СЕПТИЧКЕ
ЈАМЕ
ПО
ПРОЈЕКТУ
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2)
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 10.683,76 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Стамбено
збрињавање Рома суфинансирање пројеката, помоћ“
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2019.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: 02-404-190/19					
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Мићо Мићић, с.р.
Датум: 07.10.2019. год.

04. новембар 2019.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16;36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ДД-04/19
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ДД-04/19
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА
ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА И КЛУБОВА, ЗА ОПРЕМАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАЂЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
КАО И ЗА ДВИЈE УЛИЧНЕ ТРКЕ У 2020. И 2021. ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а)
односно 30.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од
15.384,62 КМ (без ПДВ-а) односно 18.000,00КМ (са ПДВом) ће бити обезбијеђена из буџета за 2020. годину и то
средства у износу од 12.820,52 КМ (без ПДВ-а) односно
15.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке „Средства за
финанисрање физичке културе-резерва“- економски код
415 200, потрошачка јединица 0005210 и средства у износу
од 2.564,10 КМ (без ПДВ-а) односно 3.000,00 КМ (са ПДВом) са буџетске ставке „Школски спорт“ економски код
415 200; потрошачка јединица 000521). Средства у износу
од 10.256,40 КМ (без ПДВ-а) односно 12.000,00КМ (са
ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена из буџета за 2021. годину и
то средства у износу од 7.692,30КМ (без ПДВ-а) односно
9.000,00КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке „Средства за
финанисрање физичке културе-резерва“- економски код
415 20, потрошачка јединица 0005210 и средства у износу од
2.564,10 КМ (без ПДВ-а) односно 3.000,00КМ (са ПДВ-ом)
са буџетске ставке „Школски спорт“ економски код 415 200;
потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције са закључивањем оквирног
споразума.
V
Рок за реализацију предметне јавне набавке је
од дана потписивања Оквирног споразума а најраније од
01.01.2020.године до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору

04. новембар 2019.
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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: 02-404-192/19
Бијељина,
Датум: 09.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-193/19
Бијељина,
Датум: 15.10.2019. 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 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :

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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:КГН-08-П1/19

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ДД-15-п1/19

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: КГН
-08-П1/19

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.09.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.
65/19 од 27.09.2019. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА ФИСКУЛУТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ
ОШ ‘’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ У ПАТКОВАЧИ, понуду је доставио
следећи понуђач:

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих услуга:
ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА КАМПАЊУ „БИЈЕЉИНА-ГРАД
БУДУЋНОСТИ“
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 8.547,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. годину
са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката и активности
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски
код 412 900, потрошачка јединица 0005120 .
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентски
захтјев за достваљање понуда уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 20
дана од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички

- ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из следећих разлога:
- У тачки 2. Посједовање цертификата ИСО 9001:2015
(поглавље техничке и професиноналне способности)
потребно је било доставити копију важећег цертификата
ISO 9001:2015, тј. доставити само копију стране гдје се види
име понуђача и рок важења цертификата. Умјесто траженог
цертификата понуђач је доставио копију Цертификата ISO
9001:2008
- У тачки 3. Посједовање докумената о
усаглашености грађевинских производа (темељи, стубови,
темељне греде, ивичне греде, кровне рожњаче и кровни
носачи) -поглавље техничке и професиноналне способности
потребно је било доставити копију важећег цертификата о
усаглашености грађевинских производа (темељи, стубови,
темељне греде, ивичне греде, кровне рожњаче и кровни
покривачи) односно важећи цертификат о усаглашености
фабриче контроле производње истих према нормама :
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ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи линијски конструктивни елементи),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за
темељење).
И копију изјаве о усаглашености наведених
грађевинских производа са нормама:
ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи линијски конструктивни елеметни),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за
темељење).
Умјесто тражених доказа понуђач је доставио изјаву
да је предузеће ДОО „Бук промет“ Бијељина у процесу
добијања цертификата и да процес цертификације треба да
буде завршен до потписивања уговора за извођење радова Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у
Патковачи.
- Такође понуда превазилази планирана средства
и знатно је већа од планираних. Одлуком о поновном
приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404177/19 од 17.09.2019., гдје је предвиђени максимални износ
средстава за реализацију предметне јавне набавке износи
660.006,42 КМ (без ПДВ-а) односно 772.207, 50 КМ (са
ПДВ-ом). Понуђач ДОО „Бук промет“ Бијељина је понудио
укупну цијену за наведене радове 852.004,99 КМ (без
ПДВ-а) односно 996.845,84 КМ (са ПДВ-ом). Разлика између
понуђене и предвиђене цијене износи 191.998,57 КМ (без
ПДВ-а) односно 224.638,34 КМ (са ПДВ-ом)
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачке д) и е) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/19 од
17.10.2019. 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:02-404-177/19
Бијељина,
Датум: 21.10.2019.год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ДД-15-п1/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.09.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.
65/19 од 27.09.2019. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА ФИСКУЛУТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ
ОШ ‘’ЈОВАН ДУЧИЋ’’ У ПАТКОВАЧИ, понуду је доставио
следећи понуђач:
- ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из следећих разлога:
- У тачки 2. Посједовање цертификата ИСО 9001:2015
(поглавље техничке и професиноналне способности)
потребно је било доставити копију важећег цертификата
ISO 9001:2015, тј. доставити само копију стране гдје се види
име понуђача и рок важења цертификата. Умјесто траженог
цертификата понуђач је доставио копију Цертификата ISO
9001:2008
- У тачки 3. Посједовање докумената о
усаглашености грађевинских производа (темељи, стубови,
темељне греде, ивичне греде, кровне рожњаче и кровни
носачи) -поглавље техничке и професиноналне способности
потребно је било доставити копију важећег цертификата о
усаглашености грађевинских производа (темељи, стубови,
темељне греде, ивичне греде, кровне рожњаче и кровни
покривачи) односно важећи цертификат о усаглашености
фабриче контроле производње истих према нормама :
ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи линијски конструктивни елементи),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за
темељење).
И копију изјаве о усаглашености наведених
грађевинских производа са нормама:
ЕН 206 :2013 + А1:2016 (БЕТОН),
ЕН 13225:2013 (префабриковани бетонски производи линијски конструктивни елеметни),
ЕН 14991:2007 ( готови бетонски производи – елементи за
темељење).
Умјесто тражених доказа понуђач је доставио изјаву
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да је предузеће ДОО „Бук промет“ Бијељина у процесу
добијања цертификата и да процес цертификације треба да
буде завршен до потписивања уговора за извођење радова Изградња фискултурне сале у склопу ОШ „Јован Дучић“ у
Патковачи.
- Такође понуда превазилази планирана средства
и знатно је већа од планираних. Одлуком о поновном
приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404177/19 од 17.09.2019., гдје је предвиђени максимални износ
средстава за реализацију предметне јавне набавке износи
660.006,42 КМ (без ПДВ-а) односно 772.207, 50 КМ (са
ПДВ-ом). Понуђач ДОО „Бук промет“ Бијељина је понудио
укупну цијену за наведене радове 852.004,99 КМ (без
ПДВ-а) односно 996.845,84 КМ (са ПДВ-ом). Разлика између
понуђене и предвиђене цијене износи 191.998,57 КМ (без
ПДВ-а) односно 224.638,34 КМ (са ПДВ-ом)
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачке д) и е) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/19 од 17.10.2019.
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:02-404-177/19
Бијељина,
Датум: 21.10.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) 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-н-05/19
I
Поништава се поступак јавне набавке радова која
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се односи на : ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА
ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОТРЕБЕ
ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА у складу
са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама
из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-169/19 од 07.10.2019.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке радова: ИЗРАДА
ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ
СИСТЕМА БАЊИЦА, Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-169/19 од 07.10.2019. године изабран је
понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина.
У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама
Одлуке број: 02-404-169/19 од 07.10.2019. године изабрани
понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина био је
дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке достави
оригинал или овјерену копију документа којим потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ тј. изабрани понуђач је требао да
достави доказ из тендерске документације из тачке 7.1.3
под ц) Потврда надлежне пореске управе на основу које се
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и
инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
Како понуђач АД „Водовод и канализација “
Бијељина није доставио у прописаном року тражене доказе
уговорни орган је дужан да поништи поступак у складу
са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама
из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријемa
исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ДОСТАВЉЕНО:
- АД „Водовод и канализација“ Бијељина.
Број:02-404-169/19
Бијељина,
Датум: 24.10.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
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(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке КГН-11/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 09.10.2019.године и у “Сл.гласнику БиХ”
бр. 69/19 од 11.10.2019. године,, а која се односи на набавку
радова: РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА
МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ
ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ, 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 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-182/19
Бијељина,
Датум: 30.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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-08-п1/19
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
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поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 11.09.2019. године и у Сл.гласнику Бих
бр. 62/19 од 13.09.2019.године, а која се односи на набавку
услуга: “САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА“, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. АД “Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
АД „Комуналац „ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 8.547,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-172/19 од
02.10.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404--172/19
Бијељина,
Датум: 07.10.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) 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-н-05/19
I
Поништава се поступак јавне набавке радова која
се односи на : ИЗРАДА ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА
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ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОТРЕБЕ
ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БАЊИЦА у складу
са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама
из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-169/19 од 07.10.2019.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке радова: ИЗРАДА
ОБЈЕКТА КАПТАЖЕ, ОБЈЕКАТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
И РЕЗЕРВОАР ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОГ
СИСТЕМА БАЊИЦА, Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-169/19 од 07.10.2019. године изабран је
понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина.
У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама
Одлуке број: 02-404-169/19 од 07.10.2019. године изабрани
понуђач АД „Водовод и канализација “ Бијељина био је
дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке достави
оригинал или овјерену копију документа којим потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ тј. изабрани понуђач је требао да
достави доказ из тендерске документације из тачке 7.1.3
под ц) Потврда надлежне пореске управе на основу које се
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и
инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
Како понуђач АД „Водовод и канализација “
Бијељина није доставио у прописаном року тражене доказе
уговорни орган је дужан да поништи поступак у складу
са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама
из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријемa
исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-169/19
Бијељина,
Датум: 24.10.2019.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
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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-04/19
I
У поступку јавне набавке роба путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
13.09.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр. 63/19 од 20.09.2019.
године, а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА
ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА“, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО „ЛД АУТО“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ЛД АУТО“ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 59.730,78 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-173/19 од
08.10.2019. 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. Закона о јавним набавкама
БиХ тј. изабрани понуђач треба да достави Доказ из
тендерске документације из тачке 7.1.3 под а) Потврду Суда
БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива
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.
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VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-173/2019
Бијељина,
Датум: 14.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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-25/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за доставаљање понуда уз провођење
Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки дана
06.09.2019. године а која се односи на набавку радова:
‘ИЗРАДА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА СА МЕТАЛНОМ
КОНСТРУКЦИЈОМ,
ПОСТАВЉАЊЕ
ГИПСКАРТОНСКИХ ПЛОЧА И НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ
ПОДНЕ ОБЛОГЕ- ЛАМИНАТ“, понуду је доставио следећи
понуђач:
- ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина
у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 12.200,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-167/19 од
11.10.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
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квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404- 167/19
Бијељина,
Датум: 16.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-34/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 04.10.2019.године и у Сл.гласнику БиХ
бр. 69/19 од 11.10.2019. године, а која се односи на набавку
радова: АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ЗОНИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ
СИСТЕМА „ОРИО“, понуде је доставио следећи понуђач:
- ДОО ’’БУК ПРОМЕТ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено је да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од : 51.252,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-178/19 од
21.10.2019. 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
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другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-178/19
Бијељина,
Датум: 24.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и :

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 Ф-02/19

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина, д о н
оси

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
13.09.2019.године и у Сл. Гласника БиХ број: 63/19 од
20.09.2019. године, а која се односи на набавку услуга:
“Кредитно задужење Града Бијељина (6.000.000,00 КМ)“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука- Носилац
Конзорцијума (АД „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ Бања ЛукаЧлан конзорцијума)
2. ‘’SPARKASSE BANK’’ дд БиХ, Сарајево
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуде у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. ‘’SPARKASSE BANK’’ дд БиХ, Сарајево ....................
.................................................................................... 925.838,90 КМ
2. „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука- Носилац
Конзорцијума (АД „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ Бања ЛукаЧлан конзорцијума) .............................................. 971.673,74КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
‘’SPARKASSE BANK’’ дд БиХ, Сарајево са понуђеним
укупним трошковима реализације кредита у износу од:
925.838,90 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-176/19 од
29.10.2019.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

Број:02-404-176/19
Бијељина,
Датум: 31.10.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КРИЗНОГ ЦЕНТРА ЗА
КОНТРОЛУ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Локални кризни центар за контролу
афричке куге свиња на подручју Града Бијељина у следећем
саставу:
1. Милена Савић, шеф Одсјека за инспекцијски
надзор у области промета и заштите здравља,
2. Славиша Станкић, ветеринарски инспектор,
3. Младен Јовановић, ветеринарски инспектор,
4. Драган Петровић, ветеринарски инспектор,
5. Бојан Гаврић, ветеринарски инспектор,
6. Весна Живковић, ветеринарски инспектор,
7. Милорад Стјепановић, технички директор у АД
„Комуналац“ Бијељина,
8. Душко Симић, пословођа на депонији у ЈП „ЕКО
ДЕП“ Бијељина,
9. Благоје Поповић, представник вршиоца услуге
Хигијеничарске службe на подручју Града Бијељина;
II
Задатак Локалног кризног центра за контролу
афричке куге свиња на подручју Града Бијељина је да
поступа у складу са чланом 17. Закона о ветеринарству у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 75/17) и Наредбом о мјерама за спречавање појаве и
рано откривање уноса вируса афричке куге свиња.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-3949/19
Бијељина,
Датум: 14.10. 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за провођење поступка продаје
неисправних возила која су у власништву Градске управе
Града Бијељина, именују се:
1. Обрен Божић, предсједник,
2. Драган Гојковић, члан,
3. Мирослав Мићић, члан.
II
Предмет продаје су следећа неисправна возила у
власништву Градске управе Града Бијељина:
1. Шкода Felicia 1.3, 1289 cm3 , 50 KW , 2001.
годиште, 5 врата
2. Yugo 55, 1.1, 1116 cm3, 41 KW , 1988. годиште, 3
врата
3. Лада 1100, 1500 cm3, 67 KW, 2004. годиште, 5
врата
III
Задатак Комисије је да проведе поступак продаје
неисправних возила из тачке II овог Рјешења, да о томе
сачини Извјештај и исти достави Градоначелнику.

04. новембар 2019.

Уговору број: 02-404-139/19 од 17.9.2019. године „Санирање
стамбених објеката корисницима борачко-инвалидске
заштите који су у власништву Града Бијељина“ – извођач
радова ДОО
“ Призма“ Бијељина (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1. Огњен Гаврић, дипл.инж.архитектуре-мастер,
предсједник,
2. Жељка Грујичић, дипл.економиста, члан,
3. Младен Марић, дипл.економиста, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
радова са извођачем радова у складу са Уговором број: 02404-139/19 од 17.9.2019. године, о томе сачини Извјештај и
исти достави Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4024/19
Бијељина,
Датум; 29.10. 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник општине
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника („Службени гласник
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18)),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Број: 02-014-1-3966/19
Бијељина,
Датум; 18.октобар 2019. год.

I
У академској 2019/2020. години Град Бијељина ће
расписати конкурс за стипендирање 20 (двадесет) редовних
студената III, IV, V и VI године првог цуклуса студија који
води до академског звања завршеног додипломског студија
или еквивалента на високошколским установама у Босни и
Херцеговини или иностранству.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ:02-404-139/19
I
Именује се Комисија за примопредају радова по

II
У академској 2019/2020. години стипендираће се
следеће врсте занимања и категорија:
1. Професор физике ....................................... 1 студент
2. Професор њемачког језика и књижевности ..........
..............................................................................................1 студент
3. Професор хемије ........................................ 1 студент
4. Професор биологије ................................... 1 студент
5. Професор српског језика и књижевности ..............
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..............................................................................................1 студент
6. Доктор медицине .... ...................................1 студент
7. Доктор ветеринарске медицине ...............1 студент
8. Дипломирани фармацеут, смјер медицинска
биохемија ..........................................................................1 студент
9. Дипломирани дефектолог ........................ 1 студент
10. Дипломирани инжењер графичког инжењерства
и дизајна ........................................................................... 1 студент
11. Дипломирани инжењер електротехнике ...............
........................................................................................... 2 студента
12. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
мехатроника .....................................................................1 студент
13. Дипломирани инжењер грађевине ......1 студент
14. Дипломирани инжењер машинства ... 1 студент
15. Дипломирани инжењер прераде дрвета ................
..............................................................................................1 студент
16. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ........................................... 1 студент
17. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ......................................... 2 студента
18. Студенти техничких и факултета друштвених
наука који имају потешкоће у развоју..........................1 студент
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-37/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29. октобар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 71. тачка 2. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17) и Програма
коришћења средстава уплаћених по основу накнада
за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије за 2019. годину („Службени гласник
Града Бијељина“ број: 19/19), Градоначелник Града Бијељина
дана 18. октобра 2019. године доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТРОШКА СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО
ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Програмом коришћења средстава уплаћених
по основу накнада за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије за 2019. годину
(у даљем тексту: Програм), регулисано је да ће средства
додијељена Одјељењу за привреду бити распоређена на
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основу Правилника о начину утрошка средстава од накнада
за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије за 2019. годину, који ће након ступања
на снагу Програма, донијети Градоначелник Града Бијељина.
Правилником о начину утрошка средстава од накнада
за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије за 2019. годину (у даљем тексту
Правилник) уређује се: услови и начини остваривања
подстицаја, поступак одобравања и начин провођења
надзора над употребом средстава, те потребна
документација за остваривање подстицаја.
Члан 2.
Намјена и висина подстицајних средстава за чију
реализацију је задужено Одјељење за привреду утврђена
је Програмом коришћења средстава уплаћених по основу
накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2019. годину:
1. Подстицај за унапређење пословног амбијента
малим и средњим предузећима која обављају производне и
услужне дјелатности из области електро – инсталацијског
сектора ...............................................................................12.000,00
2. Подстицај малим и средњим предузећима за
повећање продуктивности и конкурентности производних
капацитета .........................................................................12.311,85
УКУПНО: 24.311,85
Појединачни износ по подносиоцу пријаве за сваки
подстицај утврђује Одјељење за привреду у зависности
од расположивих новчаних средстава предвиђених за
подстицајне намјене.
Члан 3.
Правo на подстицајна средства имају привредна
друштва, пословне јединице привредних друштава,
регистроване на подручју Града Бијељина, који обављају
производну и услужну дјелатност.
Врста дјелатности утврђује се према регистрованој
претежној дјелатности, која се не може мијењати за вријеме
трајања додјеле подстицајних средстава.
Право на подстицај не могу остварити: удружења
грађана, државни органи и организације и други корисници
буџетских средстава, дјелатности из области игара на срећу,
трговине и угоститељства, пољопривредна газдинства,
правна лица која у свом капиталу имају учешће Града, као
и субјекти код којих се утврди злоупотреба додијељених
средстава.
Члан 4.
Додјела подстицајних средстава има за циљ да:
- обезбиједи нове технологије и технолошки
процес са циљем повећања квалитета производа и услуга,
продуктивности рада, повећање енергетске ефикасности –
што се остварује инвестирањем у производни процес;
- унаприједи развој малих и средњих предузећа и
предузетништва у производним и услужним дјелатностима;
- помогне зградњу нових привредних капацитета
или проширење постојећих.
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II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ
Члан 5.
Право на подстицај имају привредна друштва из
области производне и услужне дјелатности, који испуњавају
следеће услове:
• Да су регистровани за обављање дјелатности прије
објављивања Програма коришћења средстава уплаћених по
основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2019. годину;
• Да редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом;
• Да над њима није отворен или покренут стечајни
или ликвидациони поступак;
• Да имају најмање једног запосленог радника на
неодређено вријеме;
• Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина
(порез на непокретности, комуналне таксе и накнаде и др.)
III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 6.
Право на подстицај се остварује подношењем
захтјева Одјељењу за привреду, на прописаном обрасцу
који мора бити у цјелости попуњен, јасно презентован и
овјерен од стране овлаштеног лица, уз прилагање потребне
документације.
Пријавни образац и Правилник доступни су и на
званичној интернет страници Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
У случају да захтјев није попуњен на прописан
начин, исти се неће узимати у даље разматрање.
Одјељење за привреду на поднешени захтјев даје мишљење
Градоначелнику, који својим закључком врши
одобрење средстава.
Захтјеви се подносе у року од десет дана од дана
ступања на снагу овог Правилника и исплаћиваће се до
висине расположивих средстава.
Подстицајна средства дозначиће се једнократно у
укупном износу.
Уколико се по једном подстицају не поднесе
довољан број захтјева, односно планирани дио средстава
остане недодијељен, Одјељење за привреду има право да
та средства усмјери у подстицај за који је исказан највећи
интерес.
Члан 7.
Одјељење за привреду ће одбацити захтјев у случају да:
- Приложена документација није потпуна;
- Приложена документација није достављена на
начин прописан овим Правилником;
- Захтјев је неблаговремен;
- Захтјев је недопуштен; захтјев који је поднесен од
стране лица које не може бити корисник подстицаја.
Члан 8.
За додјелу подстицајних средстава из тачке,
подносиоци захтјева уз прописани образац захтјева
прилажу сљедећа документа:
1. Рјешење о регистрацији привредног друштва
(издаје Окружни привредни суд у Бијељини),
2. Увјерење о регистрацији пореског обвезника –
ЈИБ,
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3. Обавјештење о разврставању јединица
разврставања по дјелатностима (издаје АПИФ),
4. Увјерење о измиреним пореским обавезама
укључујући и обавезе према Граду Бијељина (издаје
Пореска управа Републике Српске) и увјерење о измиреним
обавезама ПДВ-а уколико је послодавац у систему ПДВ-а,
(издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ),
5. Увјерење о броју запослених радника (издаје
Пореска управа Републике Српске),
6. Увјерење о измиреним обавезама према Граду
Бијељина: комуналне таксе, накнаде и остале обавезе издаје
Одјељење за финансије Градске управе Града Бијељина,
7. Увјерење да привредно друштво није под стечајем
или ликвидацијом од стране Привредног суда Бијељина,
8. Рачун или предрачун за набавку основног средства
или извођење радова (оригинал или копија). Прихватљиве
су све фактуре од почетка календарске године па до ступања
на снагу Правилника, као и предрачун за набавку. Уколико
средства буду одобрена, прије исплате средстава неопходно
је доставити фактуру за набавку основног средства или
извођење радова. Уколико се набавља половна опрема,
неопходно је доставити купопродајни уговор овјерен од
стране нотара,
9. Одјељење за привреду има право да, поред
наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе,
релевантне за одлучивање о поднесеној пријави.
Сва Увјерења не могу бити старија од три
мјесеца. Документа се прилажу у оригиналу или овјереној
фотокопији, која не могу бити старија од три мјесеца.
Члан 9.
Пријаве са потребном документацијом достављају
се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној
коверти путем протокола у пријемној канцеларији Градске
управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град
Бијељина, Одјељење за привреду, Патријарха Павла бр.
1. 76300 Бијељина, са назнаком: Захтјев за остваривање
подстицаја.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 10.
Подстицај 1. Подстицај за унапређење пословног
амбијента малим и средњим предузећима која обављају
производне и услужне дјелатности из области електро –
инсталацијског сектора.
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће намјене:
- Суфинансирање дијела трошкова набавке машина,
опреме и алата,
- Суфинансирање дијела трошкова набавке
информатичке опреме и пословног софтвера,
- Суфинансирање дијела трошкова изградње нових
и проширења постојећих производних капацитета.
Подстицај 2. Подстицај малим и средњим
предузећима за повећање продуктивности и конкурентности
производних капацитета.
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће
намјене:
- Суфинансирање дијела трошкова набавке машина,
опреме и алата,
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- Суфинансирање дијела трошкова набавке
информатичке опреме и пословног софтвера,
- Суфинансирање дијела трошкова изградње нових
и проширења постојећих производних капацитета.
Право на Подстицај 2. имају привредна друштва
која обављају производну дјелатност.
V НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКИМ КОРИШЋЕЊЕМ
СРЕДСТАВА
Члан 11.
Контролу коришћења средстава у складу са
Програмом, врши Министарство финансија, на основу
члана 11. тачка 2. Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 52/14, 15/16).
Члан 12.
Надзор над намјенским коришћењем средстава
врше Одјељење за привреду и Одјељење за инспекцијске
послове Градске управе Града Бијељина.
Корисници подстицаја дужни су да надлежним
Одјељењима Градске управе Града Бијељина у сваком
моменту омогуће контролу намјенског коришћења
подстицајних средстава по основу подстицаја и увид у сву
потребну документацију.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Корисници подстицаја дужни су да намјенски
користе подстицајна средства.
Корисници подстицаја дужни су да врате
подстицајна средства остварена на основу нетачно
наведених података или ако их ненамјенски утроше, у року
од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни
инспектор наложи кориснику враћање средстава.
Корисници подстицајних средстава морају чувати
документацију на основу које су остварили подстицај на
средства најмање три године од дана добијања подстицајних
средстава.
Члан 14.
Саставни дио овог Правилника чини пријавни
образац за подстицајна средства, који је обавезни дио
пријаве.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-020-7/19
Бијељина,
Датум, 18. октобар 2019. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Град Бијељина
Одјељење за привреду
ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
ОД НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
ПОЖЕЉНО ЈЕ ПРИЈАВУ ПОПУЊАВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ!
Лице овлаштено за
заступање/власник
(име и презиме)

Пријемни штамбиљ

e-mail
Контакт телефон
ЈМБ лица овлаштеног за заступање
Назив
привредног друштва
ЈИБ привредног друштва
Телефон
Факс
Е-маил
Адреса
Претежна дјелатности
Година оснивања
Број запослених

Запослени на пуно радно вријеме
Сезонски радници, по основу уговора о дјелу

Власничка структура
Матични број
ПДВ број
Подаци о пословној банци

Назив банке
Број рачуна

Организацион облик

ПОЖЕЉНО ЈЕ ПРИЈАВУ ПОПУЊАВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ!

1
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Пројекат се реализује у
виду додјеле
подстицајних средстава
(означити намјену
средстава)
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Подстицај 1. - Подстицај за унапређење пословног амбијента
малим и средњим предузећима која обављају производне и
услужне дјелатности из области електро – инсталацијског сектора
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће намјене:
1) Суфинансирање дијела трошкова набавке машина, опреме и
алата,
2) Суфинансирање дијела трошкова набавке информатичке
опреме и пословног софтвера,
3) Суфинансирање дијела трошкова изградње нових и проширења
постојећих производних капацитета.
Подстицај 2. Подстицај малим и средњим предузећима за
повећање продуктивности и конкурентности производних
капацитета
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће намјене:
1) Суфинансирање дијела трошкова набавке машина, опреме и
алата,
2) Суфинансирање дијела трошкова набавке информатичке
опреме и пословног софтвера,
3) Суфинансирање дијела трошкова изградње нових и проширења
постојећих производних капацитета.
Право на Подстицај 2. имају привредна друштва која обављају
производну дјелатност.

Опис дјелатности:

Детаљно описати дјелатност којом се бавите, производе/услуге у оквиру
дјелатности : (описати у десет реченица)

2
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Опис пројекта који
Описати пројекат и навести проблеме који се намјеравају ријешити
кандидујете за
финансијским средствима која тражите? (описати у десет реченица)
финансирање
(кратко навести
активности по пројекту)

Описати:
пројекат,
циљ пројекта и начин
дистрибуције
производа/услуге
на
НАЈМАЊЕ
ЈЕДНОЈ
СТРАНИЦИ!

Циљ пројекта: објаснити сврху пројекта? (описати у десет реченица)

Начин дистрибуцује производа/услуге (навести начин-домаће, страно
тржиште: властита продајна мрежа, посредници, агенти итд.)?

3
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Навести три (3)
резултата која
очекиване: ефекте
провођењем пројектаквантитативне и
квалитативне
показатеље, укратко
навести очекиване
резултате:
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Резултати морају бити: јасни, мјерљиви и остварљиви.
(описати у десет реченица)
Резултат 1.

Описати: очекиване
резултате на
НАЈМАЊЕ ЈЕДНОЈ
СТРАНИЦИ!
Резултат 2.

Резултат 3.

Остали резултати (у оквиру овог дијела потербно је описати остале резултате)
утицај на даље пословање, могућности проширења тржишта, нови купци и
сл.?

4
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Да ли сте користили
Навести врсте подстицаја и од којих институција:
средства која додјељују
друге институције и
које?

Да ли сте
имплементирали неке
стандарде у ваше
предузеће и које?

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У КМ _____________
Структура укупних улагања по пројекту:
Рачун /фактура
Р.Б
1.
2.
3.
4.

Назив добављача

Број

Датум

Износ КМ

Укупно:

Напомена:
У прилогу ове пријаве обавезно доставити оригинал/копије рачуна/фактура према редослиједу наведеном у
табеларном прегледу.

Датум : ________________

Подносилац пријаве _______________________

5

м.п.

04. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

На основу Плана активности на спровођењу мјера
заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега
од интереса за Републику Српску за период 2017-2020.
године („Службени гласник Републике Српске, бр. 93/17)
Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељине на
сједници одржаној дана 25.10.2019. године доноси
ПЛ А Н
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА ПЕРИОД
2019-2020. ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Овај План садржи:
I. Извод из процјене угрожености територије Града
Бијељина од сњежних падавина и снијега.
II. План рада Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега
за период 2019-2020. године на подручју Града.
III. План оперативног спровођења Плана
активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега за период 2019-2020.године на
подручју Града.
IV. Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од сњежних
падавина и снијега.
V.
Финансијски план Града за спровођење
задатака заштите и спасавања од сњежних падавина и
снијега.
I Извод из процјене угрожености територије Града
Бијељина од сњежних падавина и снијега
Сњежне падавине на подручју Града Бијељина су
искључиво везане за зимски период и то од новембра до
фебруара мјесеца.
Појава обилних сњежних падавина, сњежних
наноса и леда које попримају карактер елементарних
непогода на подручју Града Бијељина карактеристични су
само у изузетно оштрим зимама када долази до блокаде или
отежаног одвијања саобраћаја на путним комуникацијама,
прекида или отежаног одвијања ПТТ саобраћаја, прекида
у испоруци електричне енергије усљед кидања електромреже, проблема у снабдјевању животним намирницама,
пружању здравствене заштите итд.
Велике сњежне падавине захватиле су подручје
Града 1984. и 1999.године. Посљедње обилне сњежне
падавине, праћене са изузетно ниским температурама и
поледицом захватиле су подручје Града у фебруару 2012.
године. Крајем фебруара забиљежене су екстремно ниске
температуре од -26 степени по Целзијусу.
С обзиром да се ова врста елементарне непогоде
не може спријечити нити ублажити као и да приликом
испољавања обухвата истовремено шире подручје, веома је
битно извршити благовремене припреме за зимски период.
У ту сврху сваке године Скупштина Града доноси Програм
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рада зимске службе. Програм рада ове службе обухвата
сљедеће послове и задатке:
- разгртање снијега на улицама и путевима,
- чишћење и одвоз снијега са улица и паркинга
везаних уз коловоз,
- прочишћавање ригола и сливника,
- машинско и ручно растурање соли по улицама,
тротоарима и трговима и
соли и ризле по путевима,
- чишћење и одвоз снијега са тротоара, тргова и
јавних површина,
- чишћење, разгртање снијега по парковима.
Рад зимске службе почиње 15. новембра текуће и
траје до 01. априла наредне године, односно по потреби
зависно од стварних временских услова.
Програмом рада зимске службе утврђени су
приоритети код извршавања напријед наведених послова и
задатака.
Иначе код обилнијих сњежних падавина угроженији
је југозападни (брдски) дио подручја Града превасходно због
блокаде и отежаног одвијања саобраћаја.
Најугроженији су локални путни правци:
- Д.Драгаљевац-Г.Драгаљевац-Магнојевић
- Г.Буковица-Забрђе
- Чађавица-Г.Драгаљевац
- Загони-Г.Загони
- Ср. Чађавица-Г.Чађавица
- Обријеж-Ченгић
- Кацевац-Тавна
На већим успонима на подручју Града (Ђурђино
брдо, Мачковац-Точак, Калајџића брдо, Пантића брдо,
Бјелица брдо, брдо у Кацевцу, два брда иза школе у Ченгићу
и брдо у Рухотини) у зимском периоду врши се депоновање
посипног материјала (шљаке).
У активности рашчишћавања и уклањања снијега
на подручју Града уколико се прогласи стање елементарне
непогоде поред редовних снага надлежних органа Града
Бијељина,А.Д. „Комуналац“ Бијељина и „Зимске службе“
ангажоваће се и додатне снаге цивилне заштите у први
мах јединице опште намјене и повјереници а по потреби
и јединице специјализоване намјене, затим привредна
друштва која посједују радне машине (навешће се у прегледу
снага) а по потреби, људство и опрема војске и полиције.
II План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Града Бијељина на
спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега за период 20192020. године на подручју Града
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати сједницу Штаба за ванредне ситуације
Града са субјектима од значаја за спровођење превентивних
и оперативних мјера заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега .
На сједници усвојити:
а) План рада Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега
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за период од 2019- 2020. године,
б) План оперативног спровођења Плана активности
на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега на подручју града, са ажурним прегледом
субјеката заштите и спасавања од непосредног значаја за ову
област,
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од сњежних
падавина и снијега,
г) Финансијски план Града за спровођење задатака
из ове области.
Извршиоц задатка : Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Субјекти од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега.
Рок: 25.октобар 2019.године.
2. Доношење Програма рада „Зимске службе“ за
период 2019/2020. год.и упознавање извршиоца са задацима
и обавезама.
Извршиоци задатка:
Градска
скупштина,
Градски штаб за ванредне ситуације.
Учесници: Чланови Градског штаба, субјекти
по Пограму рада „Зимске службе“: „Бијељина
пут“Д.О.О.Бијељина, „ДИС Компани“и А.Д. „Комуналац“
Бијељина.
Рок: 25.октобар 2019.године.
		
3. У току зимске сезоне остварити непосредну и
пуну сарадњу са Одјељењем за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине, „Зимском службом“, савјетима
мјесних заједница на подручју Града, Полицијском управом
Бијељина - Полицијском станицом за безбједност саобраћаја,
Хидрометеоролошком станицом у Бијељини, средствима
јавног информисања и службама цивилне заштите
сусједних општина ради праћења стања, правовременог
информисања, организовања и предузимања заједничких
мјера на рашчишћавању снијега у случајевима већих
снијежних падавина.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине, Полицијска управа Бијељина,
„Зимска служба“, Одјељење комуналне полиције,
Хидрометеоролошка станица Бијељина, средства јавног
информисања.
Рок: Током зимске сезоне од 15.11.2019.до 01.04.2020.
године
Б) Провођење мјера одговора
4. За вријеме повећане одн. непосредне опасности
од већих сњежних падавина и њихових посљедица у Граду
ће се планирати и увести дежурство, рад ускладити са
метеоролошком ситуацијом и координирати активности
са Републичком управом цивилне заштите, надлежним
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одјељењима и службама Градске управе, органима и
службама сусједних општина/градова, Полицијском
управом Бијељина и др.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту и остале надлежне Градске службе и
одјељења, Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина.
Рок: Према потреби.
				
5. Оперативне мјере спроводиће се у складу са овим
Планом и Планом заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће Града Бијељина, при чему ће
руководећу улогу имати Градски штаб за ванредне ситуације.
Извршиоц задатка:
Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници:
Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Надлежне Градске службе и одјељења,
„Зимска служба“
Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина,
привредна и друга правна лица од значаја за заштиту и
спашавање сходно Плану.
Рок: Према потреби.
6. Информисање грађана о насталој ситуацији,
мјерама које се предузимају као и давање упутстава
грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одсјек за односне с јавношћу Градске
управе Града Бијељина, средства јавног информисања.
Рок: У току елементарне непогоде.
7. Организација узбуњивања и давања упутстава за
дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Одсјек за односе с јавношћу, средства
јавног информисања.
Рок: У складу са процјеном ситуације,по Плану
узбуњивања.
8. Доношење наредбе о мобилизацији и
мобилизација расположивих људских и материјалнотехничких капацитета Града.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације.
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.
Рок: У складу са Планом мобилизације.
9. Издавање наредбе за евакуацију, организација
евакуације и збрињавање угроженог становништва.
Извршиоци задатака:
Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесници: Субјекти према Плану евакуације
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и збрињавања, Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина.
Рок: У складу са Планом евакуације и збрињавања.
10. Тражење помоћи за ангажовање људских и
материјалних капацитета са нивоа Републике.
Извршиоци задатака: Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације.
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина, Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном
ситуације.
11. Евакуација болесних и угрожених који се налазе
на неприступачним мјестима.
Извршиоци задатка:
Градски штаб за ванредне
ситуације, Хеликоптерски сервис Републике Српске.
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина, Републички штаб за ванредне ситуације.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
12. Организовање доставе лијекова, хране, воде
и пакета хигијене угроженом становништву које живи на
неприступачним или тешко приступачним теренима.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Специјализоване јединице цивилне заштите,
Црвени крст Града Бијељина.
Учесници: Дом здравља Бијељина, Центар за
социјални рад Бијељина, Црвени крст Републике Српске.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
13. Ангажовање волонтера на пружању помоћи
угроженом становништву.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесник: Одјељење за друштвене дјелатности
Градске управе.
Рок: По потреби.
14.
Упућивање захтјева за ангажовање
капацитета Оружаних снага БиХ као и захтјева за
ангажовање капацитета међународних оперативних снага.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина, Републички штаб за ванредне ситуације.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
15. Организација прихвата оперативних снага
и средстава међународне помоћи, упознавање истих са
ситуацијом на територији Града и додјела истима општег
задатка.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесник: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
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16. Организација пријема, смјештаја и расподјеле
помоћи угроженима и међународне помоћи.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Црвени крст Града Бијељина, надлежне
Градске службе и одјељења.
Рок: У току и непосредно по испољеној елементарној
непогоди.
				
17. Достављање Републичкој управи цивилне
заштите редовних и ванредних информација за вријеме
трајање елементарне непогоде, о ситуацији на терену мјерама
које се предузимају, ангажованим снагама, предлогом мјера
и др.по захтјеву Републичке управе цивилне заштите.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина, субјекти и снаге од значаја за заштиту и
спашавање.
Рок: У току елементарне непогоде.
В) Спровођење мјера опоравка
18. Одређивање приоритетних мјера и задатака на
санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде.
Извршиоц задатка:
Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Чланови Градског штаба за ванредне
ситуације, надлежна одјељења и службе Градске управе.
Рок:
У складу са процјеном ситуације.
III
План оперативног спровођења Плана
активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега за период 2019-2020. године на
подручју Града Бијељина
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Припреме за одржавање сједнице Градског штаба
за ванредне ситуације Града Бијељина и израда Приједлога
плана оперативног спровођења Плана активности на
спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега у 2019/2020. години на подручју Града
Бијељина.
Извршилац задатка: Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине,
Рок: 25.октобар 2019. године
2. Израда Програма рада „Зимске службе“ за
период 2019-2020.године.
Извршиоц задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине.
Учесници: Правна лица са којима је закључен
уговор о одржавању путева у зимском периоду.
Рок: Октобар 2019.године
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3. Одржати радне састанке са привредним
друштвима и другим правним лицима од значаја за заштиту
и спашавање у Граду Бијељина ради извршења припрема,
давања стручних упутстава и побољшања организованости
и међусобне координације за спровођење мјера из ове
области.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине и Одсјек за
послове мјесних заједница.
Учесници: Привредна друштва и друга правна лица
од значаја за заштиту и спашавање на подручју Града.
Рок: Октобар 2019.године.
4. Ради упознавања становништва са могућим
сњежним падавинама и њиховим посљедицама обезбједити
неопходно информисање о томе те путем средстава јавног
информисања и кратког броја за хитне интервенције 121
пријављивати могуће опасности узроковане великим
сњежним падавинама.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, Хидрометеоролошка
станица Бијељина, средства јавног информисања на
подручју Града,.
Учесник: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина.
Рок: У току зимске сезоне.
5. Ради оперативног провођења задатака и веће
ефикасности спровести савјетовања и обуку за додатно
оспособљавање командира јединица цивилне заштите и
штаба за ванредне ситуације.
Извршиоци задатка: Подручно одјељење цивилне
заштите Бијељина и Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту.
Учесници: Командири јединица и чланови штаба.
Рок: 01.новембар 2019.године.
6. Са овим Планом упознати еколошка удружења,
извиђаче, планинарско друштво, омладинске и невладине
организације.
Извршилац задатка: Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту.
Учесници: ,,Еко пут’’ Бијељина, Одред извиђача,
,,Семберија’’, Планинарско еколошко друштво ,,Мајевица’’
Рок: Новембар 2019. године.
7. Ажурирати базу података која садржи спискове
старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница,
инвалида, социјалних случајева, бескућника, дијабетичара
и лица за хемодијализу.
Извршилац задатка: Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту.
Учесници: Центар за социјални рад, Дом здравља
Бијељина, Општа болница ,,Свети Врачеви’’ Бијељина,
Центар за хемодијализу Бијељина.
Рок: Трајан задатак.
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8. Сходно процјени угрожености извршити санацију
оштећених путних комуникација на најкритичнијим
мјестима на подручју Града.
Извршилац задатка:
Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине.
Извршиоци задатка: Д.О.О. „Бијељина пут“, Д.О.О.
„Радиша“ и др.субјекти.
Рок:
У законом прописаном року.
9. Организовати у току зимске сезоне пунктове и
обезбједити потребне количине абразивног и др. материјала
за посипање.
Извршиоци задатка: Д.О.О. „Бијељина пут“ и
др.правна лица са којима је закључен уговор о одржавању
путева у зимском периоду.
Учесник: Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине.
Рок: У току зимске сезоне.
10. Сталан надзор над спровођењем мјера из
Програма рада зимске службе на подручју Града Бијељина
вршиће надлежни градски органи.
Извршилац задатка:
Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине.
Рок: Током зимског периода
11. Надлежне Градске службе ће путем средстава
јавног информисања, јавних обавјештења и упозорења,
обавјештавати и упозоравати власнике и станаре стамбених
објеката, власнике предузећа и радњи, да су обавезни
извршити правовремено уклањање снијега и леда са
површина испред својих објеката, скинути леденице са
кровова и паркирати моторна возила на начин да не ометају
пролаз и интервенцију машина за уклањање снијега.
Уклањање леденица са јавних објеката и др. објеката гдје
постоји непосредна опасност за грађане по налогу Одјељења
комуналне полиције вршиће Територијална ватрогасна
јединица Бијељина.
Извршиоци задатка:
Одјељење
комуналне
полиције, Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине, Територијална ватрогасна
јединица Бијељина.
Учесници: Средства јавног информисања, Заједнице
етажних власника, и власници пословних објеката
Рок: Пред почетак зимске сезоне.
12. У случају веће опасности од снијега и снијежних
падавина које могу угрозити људе и материјална добра,
локални органи, организације, предузећа дужни су позивом
на број 121 обавијестити Подручно одјељење цивилне
заштите Бијељина.
Извршиоци задатка: Локални органи, организације
и предузећа и др. правна и физичка лица
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: Према потреби
13. Обезбиједити неопходна МТС-а и опрему за
рашчишћавање путних комуникација, у зимском периоду
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на подручју Града.
Извршиоци задатка:
Потписници уговора
извођачи у Програму „Зимске службе“: „Бијељина пут“
Д.О.О.Бијељина, „ДИС Компани“ и А.Д. „Комуналац“
Бијељина.
Рок:
01.новембар 2019.године
14. Припаднике јединица цивилне заштите
планиране за ангажовање у заштити и спашавању од
сњежних падавина и снијега осигурати од посљедица
несретног случаја, обезбиједити им новчану надокнаду за
вријеме ангажовања и опремити са адекватном опремом.
Извршиоци задатка:
Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту и Одјељење за финансије.
Рок: Према потреби
15. Извршити отклањање техничких и др.
недостатака на возилима, опреми и техници потребној за
извођење активности заштите и спашавања од сњежних
падавина и снијега.
Извршиоци
задатка:
„Бијељина
пут“Д.О.О.Бијељина, „ДИС Компани“ и А.Д. „Комуналац“
Бијељина
Рок: 01. новембар 2019. године
16. Извршити ажурирање прегледа расположиве
механизације на подручју Града Бијељина као и утврђивање
начина ангажовања у случају потребе додатне механизације
и радне снаге за реализацију задатака од већих сњежних
падавина и снијега (Уговор).
Извршиоци задатака:
Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту Одјељење за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине, Одсјек за
послове мјесних заједница
Рок: 01. новембар 2019. године
Б) Спровођење мјера одговора
17. У случају повећане опасности од већих сњежних
падавина и снијега извршити припреме и доношење наредбе
за поступање по Плану приправности.
Извршилац задатка: Градоначелник.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Субјекти који имају обавезе у складу са
Планом приправности.
Рок: У складу са Планом приправности.
18. Активирање Градског штаба за ванредне
ситуације,оперативно-комуникативног
центра
и
проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка: Градоначелник.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, чланови штаба за ванредне ситуације.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
				
19. Чишћење Градских улица по листи приоритета,
локалних и некатегорисаних путева на подручју Града.
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Извршиоци
задатка:
„Бијељина
пут“
Д.О.О.Бијељина, „ДИС Компани“ и А.Д. „Комуналац“
Бијељина
Рок: У току елементарне непогоде, по Програму
рада зимске службе.
20. Чишћење снијега са прилазних путева од објекта
до саобраћајнице испред пословних и стамбених објеката
као и чишћење снијега и скидање леденица са кровова
објеката.
Извршиоци задатка: Власници стамбених и
пословних објеката, органи, организације, институције и
привредна друштва.
Учесници: Одјељење комуналне полиције ,
Одјељење за инспекцијске послове, Територијална
ватрогасна јединица.
Рок: По настанку елементарне непогоде.
21. Чишћење снијега са паркинг простора.
Извршиоци задатка:
Власници и корисници
паркинг простора.
Учесници: Одјељење комуналне полиције ,
Одјељење за инспекцијске послове.
Рок: По настанку елементарне непогоде.
22.
Обезбјеђење
функционисања
веза,
континуираног снабдијевања електричном енергијом и
водоснабдијевања без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка:
Телеком Српске, Д.О.О.
„Телрад Нет“, Електропривреда РС РЈ Електродистрибуција
Бијељина и А.Д „Водовод и канализација“ Бијељина.
Учесници: Градски штаб за ванредне ситуације,
Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина.
Рок:
Сталан задатак.
В) Спровођење мјера опоравка
23. Санирање посљедица на материјалним добрима
на којима је причињена штета.
Извршиоци задатка: Надлежна одјељења и
службе Градске управе Града Бијељина, грађани, органи,
организације институције и друга правна лица.
Учесници: Град Бијељина, Влада РС и Републичка
управа цивилне заштите.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
24. Формирање комисије за процјену штете настале
услед елементарне непогоде на подручју Града.
Извршиоц задатка: Градоначелник.
Учесници: Чланови комисије за процјену штетастручна лица.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
25. Предузимање мјера на санацији последица
и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи
угроженим са нивоа Града у складу са могућностима.
Извршиоци задатка: Градоначелник и надлежна
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одјељења и службе Градске управе.
Учесници: Угрожена физичка и правна лица.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
ПРИЛОГ: Преглед субјеката који се ангажују на
провођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина
и снијега на подручју Града Бијељина.
Преглед субјеката који се ангажују на провођењу
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега
на подручју Града
У зимској сезони 2019-2020. године на провођењу
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега
на подручју Града Бијељина кроз своје планске и редовне
активности ангажују се:
1) Градска управа Града Бијељина чији је носилац
активности, Одјељење за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине кроз провођење и праћење
Програма рада „Зимске службе“ за период 2019.-2020.
године, а у оквиру својих надлежности, Одјељење за
инспекцијске послове, Одјељење комуналне полиције,
Одјељење за борачко инвалидску и цивилну заштиту Одсјек за цивилну заштиту, Одсјек за послове мјесних
заједница и Територијална ватрогасна јединица Бијељина.
2) Правна лица са којима су потписани уговори за
одржавање путева на подручју Града Бијељина: „Бијељина
пут“Д.О.О.Бијељина и „ДИС Компани“.
3) А.Д. „Комуналац“ Бијељина.
4) А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
5) Полицијска управа Бијељина – Полицијске
станице у сједишту ПУ Бијељина.
6) МХ „Електропривреда РС“ ЗЕДП „Електро
Бијељина“ РЈ Електродистрибуција Бијељина.
7) Дом здравља Бијељина.
8) Општа Болница „Св. Врачеви“Бијељина.
9) Центар за хемодијализу Бијељина.
10) Центар за социјални рад Бијељина.
У случају појаве обилнијих падавина које би
попримиле карактер елементарних непогода и проглашавања
ванредног стања на подручју Града у провођење мјера
заштите и спасавања поред напријед наведених субјеката
укључили би се:
1. Градски штаб за ванредне ситуације Града
Бијељина,
2. Републичка управа цивилне заштите-Подручно
Одјељење цивилне заштите Бијељина,
3. Предузећа која посједују радне машине:

др.

Д.О.О. „Хигра“ Бијељина
Д.О.О. „Перић“ Бијељина
Д.О.О. „Трифунчевић“ Бијељина
Д.О.О. ,,Радиша’’ Бијељина
Д.О.О. „ДМС Компани“ Бијељина а по потреби и

4. Јединице и повјереници цивилне заштите,
5. Мјесне заједнице,
6. Сви остали субјекти од значаја за цивилну
заштиту именовани Рјешењем Градоначелника,
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Уколико сви напријед наведени субјекти који би
се ангажовали на подручју Града не би могли санирати
посљедице ове елементарне непогоде тражила би се помоћ
од Републичке управе цивилне заштите, Министарства
унутрашњих послова Републике Српске и Министарства
одбране БиХ.
IV Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од сњежних
падавина и снијега
У спровођењу мјера заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега у редовним активностима
ангажују се сходно Програму рада „Зимске службе“ а
по проведеном поступку јавних набавки субјекти који
испуњавају све потребне услове и критеријуме (између
осталог опремљеност и обученост) за успјешно и ефикасно
обављање послова из ове области.
Носиоци активности у извођењу радова су
Д.О.О „Бијељина пут“, и А.Д. „Комуналац“ Бијељина а ту
су наведена у прегледу субјеката и друга предузећа која
су добро опремљена и са вишегодишњим искуством у
извршавању ових задатака.
Поред наведених предузећа у бази података
Одсјека за цивилну заштиту налазе се сва већа предузећа
која посједују грађевинске и радне машине које се могу у
случају потребе додатно укључити на задацима разгртања,
чишћења и одвоза снијега.
Код обилнијих падавина које би попримиле
карактер елементарних непогода додатно би се укључиле
јединице и повјереници цивилне заштите и свакако
становништво по мјесним заједницама.
Треба напоменути да с обзиром на конфигурацију
терена и досадашњу праксу на подручју Града није било у
посљедњих десет година обилнијих сњежних падавина које
би попримиле карактер елементарних непогода те стога није
ни планирано формирање јединица цивилне заштите за
заштиту и спашавање од снијега и сњежних падавина, него
би се по потреби ангажовало људство из јединица цивилне
заштите опште намјене и повјереници цивилне заштите по
мјесним заједницама које свакако није адекватно опремљено
за рад у зимским условима.
V Финансијски план за спровођење задатака
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега на
подручју Града
За реализацију задатака из Програма рада зимске
службе за период 2019-2020. године планирана су средства
из буџета Града у укупном износу од 195.000,00 КМ.
Потребна додатна финансијска средства за
провођење Плана активности заштите и спасавања од
сњежних падавина и снијега у периоду 2019-2020. године
на подручју Града обезбиједиће носиоци задатака утврђени
овим Планом.
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Овај План ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4013/19
Бијељина,
Датум, 25. октобар 2019. год.
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