
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 21. август 2020. године  БРОЈ 45 / 2020

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 
90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), на 
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник 
Града Бијељина доноси 

Н А Р Е Д Б У 
о измјени наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби 
на територији Града Бијељина број: 02-014-1-1567/20 од 
07.08.2020.године у тачки 2. бришу се ријечи: „уз забрану 
извођења музике уживо у наведеним објектима“.

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

Број: 02-014-1-1600/20
Бијељина,
Датум, 12. августа 2020. год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси 

Н А Р Е Д Б У 
о измјенама Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. 1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских и других објеката и служби 
на територији Града Бијељина број: 02-014-1-1567/20 од 
07.08.2020.године и број: 02-014-1-1600/20 од 12.08.2020.
године тачка 1. мијења се и гласи:
 
 „1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 31.08.2020. године забрањују се 
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица. 
 Обавезују се грађани да се: 
 
 - на отвореном простору придржавају заштитне 
мјере физичког растојања од два метра, 
 
 - на отвореном простору користе заштитне маске 
уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од 
два метра, а у складу са упутством Института за јавно 
здравство Републике Српске за коришћење заштитне маске 
на отвореном простору, 
 
 - у затвореним просторијама поред заштитне мјере 
физичког растојања од два метра и коришћења заштитне 
маске, придржавају упутстава Института за јавно здравство 
Републике Српске за боравак у затвореном простору, у 
зависности од дјелатности која се обавља.“

 2. Тачка 2. мијења се и гласи:

 „2. До 31.08.2020. године ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 
06:00 до 24:00 часа.“

 3. Тачка 4. мијења се и гласи:

 „4. До 31.08.2020. године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких 
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.“

 4. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1615/20
Бијељина,
Датум, 18. августа 2020. год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
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становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси:

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

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од 
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године, 
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од 
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године 
и 02-014-1-1566/20 од 07.08.2020.године у тачки 3. послије 
става 46. додаје се став 47. који гласи:
 „Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате 
Дому здравља Бијељина новчана средства у износу од 
100.000,00 КМ.“

 2. У тачки 3. послије става 47. додаје се став 48. који 
гласи:
 „Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате 
ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ.“

 3. У тачки 3. послије става 48. додаје се став 49. који 
гласи:
 
 „Извршити дезинфекцију, дезинсекцију и 
дератизацију у свим основним и средњим школама и ђачким 
домовима на подручју града Бијељина. Дезинфекцију ће 
према закључку Републичког штаба за ванредне ситуације 
извршити Републичка управа цивилне заштите Републике 
Српске, а дезинсекцију и дератизацију ће према закљученом 
уговору са Градом Бијељина извршити „Еко заштита“ ДОО 
Бијељина. Логистичку подршку у реализацији наведених 

мјера пружиће Одјељење за друштвене дјелатности у 
Градској управи Града Бијељина. “

 4. У тачки 3. послије става 49. додаје се став 50. који 
гласи:
 
 „Налаже се свим здраственим установама на 
подручју Града Бијељина, а који врше услугу серолошког 
тестирања на вирус COVID-19 да у случају позитивног 
резултата имају обавезу исти одмах пријавити Хигијенско-
епидемиолошкој служби  Дома здравља Бијељина.“

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

Број: 02-014-1-1616/20
Бијељина,
Датум, 18. август 2020. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  члана 
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске 
резерве у износу од 26.000,00 КМ  за потребе провођења 
набавке која се односи на „Дезинфекцију улаза у ЗЕВ-ове на 
подручју Града Бијељина“.

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се 
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
ставку 412 800 субаналитика 2  „Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина“ 
ПЈ Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине (5170).
        

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-1628/20   
Б и ј е љ и н а,                                                                             
Датум, 20. август 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-14(2 Лота)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-14 (2Лота)/20

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

ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА  У СЕЗОНИ 2020/2021

 ЛОТ 1: Организовање зимске службе у сезони 
2020/2021-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих  улица у Бијељини и Јањи
 ЛОТ 2:  Организовање зимске службе у сезони 
2020/2021-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 166.666,66 КМ (без ПДВ-а) 
односно 195.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђени 
максимални износ средстава је 76.923,07 КМ (без ПДВ-а) 
односно 90.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 предвиђени 
максимални износ средстава је  89.743,59 КМ (без ПДВ-а) 
односно 105.000,00 КМ (са ПДВ-ом).

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 15.11.2020.године  до 15.04.2021.године. 

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

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

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

Број: 02-404-159/20                
Бијељина,      
Датум: 12. август 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 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 РОБА

ШИФРА: ТВЈ-07/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ-07/20

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих роба:
ИЗРАДА И УГРАДЊА ГАРАЖНИХ РОЛО ВРАТА У 
ВАТРОГАСНОМ ДОМУ ЈАЊА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 4.273,50 KМ (без ПДВ-а) 
односно 4.999,99  КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2020. годину са буџетске ставке “Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине“ економски код 511200; потрошачка 
јединица 0005125.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију  је 30 (тридесет) дана од дана 
потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-160/20      
Бијељина,      
Датум: 11. август 2020. год.

 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 25. Закона о јавним 
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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 

РАДОВА ШИФРА: ДД-18-п1/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-18-п1/20

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ 

ДРАГАЉЕВАЦ  У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава 
за реализацију јавне набавке је  141.025,64 КМ (без 
ПДВ-а) односно 165.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2020. године са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању 
–ново кредитно задужење“ 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 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи 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: 02-404-161/20       
Бијељина,    
Датум: 11. август 2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 24. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 

18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града 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 

РАДОВА ШИФРА: ДД-12-У1/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-12-У1/20 

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА 
ИЗГРАДЊИ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА –VI ФАЗА 

(ЗАВРШНИ РАДОВИ)

ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-28/20 ОД 
14.04.2020. ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 1  је  15.384,62 КМ (без ПДВ-а) односно  
18.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из 
буџета за 2020. године са буџетске ставке „Инвестиције 
у културне установе Домове културе, и домове културе у 
мјесним заједницама“ (економски код  511100; потрошачка 
јединица 0005210).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци Чл.24 ЗЈН.

V
 Радови су изведени.

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: 02-404-162/20        
Бијељина,                                                          
Датум: 17. август 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: КГН-н-01/20

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
КГН-н-01/20

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

ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНЕ 
БРОШУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
набавку је 7.650,00 КМ (без ПДВ-а) односно 8.950,00  КМ 
(са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена из буџета за 2020. 
годину са буџетске ставке „Остале уговорене услуге (односи 
са јавношћу и информисање)“ економски код 412 700, 
потрошачка јединица 0005120 .

 IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка  
уз провођење ‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга је 10 (десет) дана од дана потписивања уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-163/20
Бијељина, 
Датум: 20. август 2020. год.

 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-04/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Kонкурентског 
захтјева за  достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.07.2020. 
године, а која се односи на набавку роба: Набавка угља 
за потребе гријања Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина за грејну сезону 2020/2021.”,  понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО „Zorscomerc“ Бијељина 
 2. ДОО „Илић трговина“ Зворник 

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

 1. ДОО „Zorscomerc“ Бијељина ......................................
................................................................... 13.530,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Илић трговина“ Зворник ................................
................................................................... 13.940,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Zorscomerc“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 13.530,00 КМ (без ПДВ-а)

III

Записник о оцјени понуда број: 02-404-132/2020 од 
11.08.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

V
 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.

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

Број:02-404-132/2020
Бијељина, 
Датум: 17. август 2020. год.

 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ТВЈ-02/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 22.07.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 44/20 од 24.07.2020. године, а која се односи на набавку 
роба: НАБАВКА ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА ББ ФУРГОН 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „АУТОЦЕНТАР НЕШКОВИЋ“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „АУТОЦЕНТАР НЕШКОВИЋ“ Бијељина 
у потпуности испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 

 ДОО „АУТОЦЕНТАР НЕШКОВИЋ“ Бијељина са 
понуђеном цијеном у износу од 25.633,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-136/20 од 
14.08.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-136/20
Бијељина, 
Датум: 17. август 2020. год.

 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), члана 70. и члана 8. 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 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-30( 2 Лота)/20-Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2020. године и у Сл.Гласнику БиХ 
бр.41/20 од 10.07.2020.године, Исправке за обавјештење о 
набавци од 24.07.2020. године и у Сл.Гласнику БиХ бр.46/20 
од 31.07.2020.године,  а која се односи на набавку радова: 
ИЗРАДА  И УГРАДЊА  КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 
ЛОТ 1: Израда  и уградња  клупа
ЛОТ 2: Израда и уградња  канти за уличне отпатке

 За ЛОТ 1: Израда  и уградња  клупа,  понуду је  
доставио следећи понуђач:

 - ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, 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 „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина са 
понуђеном цијеном у  износу од: 8.205,12 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-128/20 од 
14.08.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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:02-404-128/20-Лот 1 
Бијељина, 
Датум: 20. август 2020. год.

 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), члана 70. и члана 8. 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 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-30( 2 Лота)/20-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 07.07.2020. године и у Сл.Гласнику БиХ 
бр.41/20 од 10.07.2020.године, Исправке за обавјештење о 
набавци од 24.07.2020. године и у Сл.Гласнику БиХ бр.46/20 
од 31.07.2020.године,  а која се односи на набавку радова: 
ИЗРАДА  И УГРАДЊА  КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА 
ЛОТ 1: Израда  и уградња  клупа
ЛОТ 2: Израда и уградња  канти за уличне отпатке

 За ЛОТ 2: Израда и уградња  канти за уличне 
отпатке,  понудe  су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „ UNIFLEX“ Угљевичка Обријеж- Угљевик
 2. ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина

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

 1. ДОО „ UNIFLEX“ Угљевичка Обријеж- Угљевик ...
..................................................................... 8.640,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина 
..................................................................... 8.640,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач (примјена 
преференцијалног третмана домаћег):

 ДОО „ UNIFLEX“ Угљевичка Обријеж- Угљевик
са понуђеном цијеном у износу од 8.640,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-128/20 од 
14.08.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 47.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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

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

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

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-128/20-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 20. август 2020. год.

 На основу члана 10. став 5) Закона о споменицима 
и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова(,,Службени 
гласник Републике Српске“, број: 28/12) и члана 71. Статута 
града Бијељина (,,Службени гласник града Бијељина“, број: 
9/17), Градоначелник града Бијељина доноси:

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ И
СПОМЕН –ОБИЉЕЖЈА 

 У Комисију за споменике и спомен обиљежја и 
утврђивање листе споменика и спомен-обиљежја од великог 
значаја за град Бијељину, именују се:

 1. Момчило Копривица, представник Музеја 
Семберије -предсједник;
 2. Ненад Трифуновић, представник Градске 
борачке организације, члан

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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     3. Бранка Станојловић, представник Организације 
породица заробљених, погинулих бораца и несталих лица, 
члан
 4. Михајло Видић, представник потомака и 
поштовалаца СУБНОР-а, члан
 5. Рада Дринић, представник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту, члан

II
 Задатак Комисије је да утврђује листу споменика 
и спомен-обиљежја од великог значаја за град Бијељину, да 
води регистар споменика и спомен-обиљежја од великог 
значаја за локалну заједницу, да обавља све послове у вези 
са подизањем споменика и спомен обиљежја у интересу 
заштите и одржавања истих, дефинисане Законом о 
споменицима и спомен обиљежјима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/12) и Правилником о садржају 
и начину вођења регистра споменика и спомен-обиљежја 
ослободилачких ратова(,,Службени гласник Републике 
Српске“, број:81/12).

III
 Мандат Комисије је четири године. Комисија ће се 
састајати по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

IV
 Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а 
објевиће се у (,,Службеном гласник града Бијељина“.
           
Број:02-568-1366/20 
Бијељина,
Датум:22.07.2020. год.

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
члана 10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика 
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 
14/06) и члана 36. 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 и 23/13 и 20/18), Градоначелник Града  
Бијељина        д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ  СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2019/2020. ГОДИНИ

I
 У академској 2019/2020. години из буџета 
Града Бијељина финансираће се израда следећих 
научностраживачких радова:

 1. „ Допринос осигурања катастрофалних ризика 
одрживом економском развоју земље “     
 -  Докторска теза Наташе Тешић, магистра 
економских наука из Бијељине.

 2. „ Примјена неуронских мрежа у краткорочном 
предвиђању резултата “  

 - Мастер рад Радета Божића, дипломираног 
економисте из Бијељине

 3. „Могућност примјене финансијских деривата на 
финансијском тржишту БиХ“

 - Мастер рад Марка Крајишника, дипломираног 
економисте из Бијељине

 4. „Утицај хартија од вриједности на развој и 
функционисање финансијског тржишта у Републици 
Српској“

 -Мастер рад Весне Милетић, дипломираног 
економисте из Бијељине

 II
 Израда научноистраживачког рада из тачке I овог 
Рјешења под редним бројем 1 финансираће се  једнократним 
новчаним износом од  2.000,00 КМ, а под редним бројем 2, 3 
и 4  једнократним новчаним износима од 1.500,00 КМ

III
 Ово  Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-431-8/20
Бијељина,  
Датум, 19. август 2020.год.

 На основу члана 168. став 1. и 2. Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17) утврђено је да је начињена техничка 
грешка у Наредби о допуни Наредбе о провођењу ванредних 
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те 
заштите и спасавања становништва („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 44/20), па се даје

И С П Р А В К А
Наредбe o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 

и спасавања становништва

 У тачки 2. умјесто броја: „60.00,00“ треба да стоји 
број: „60.000,00“.

Број: 01-013-1-280/20
Бијељина,
Датум, 18.08.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-108/20 од 10.08.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 256 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника „ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 
51“, улица Филипа Вишњића број 51, Бијељина, са сљедећим 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ВД СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА

БИЈЕЉИНА
Дејан Благојевић, с.р.
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подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 51“, улица Филипа Вишњића 
број 51 Бијељина,  Регистарски лист број: 256.
 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Стојановић Маја, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-108/20
Бијељина,
Дана, 10.08.2020. год.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-14( 2 ЛОТА)/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-07/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-18-П1/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-12-У1/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-Н-01/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НЈАПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-04/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-02/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-30 (2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-30 (2 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПОМЕНИКЕ И СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА

РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ИСПРАВКА

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

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА БРОЈ 51“ УЛИЦА ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА БРОЈ 51 БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


