
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 21. јул 2020. године  БРОЈ 40 / 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 измјенама 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 02-014-1-1173/20 од 
25.06.2020. године, 02-014-1-1210/20 од 02.07.2020. године и 
02-014-1-1248/20 од 07.07.2020. 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 03.08.2020. 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 03.08.2020. године ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 
06:00 до 23:00 часа, уз забрану извођења музике уживо у  
наведеним објектима.’’

 3. Тачка 4. мијења се и гласи:

 ‘’4. До 03.08.2020. године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких 
мјера које је прописао Институт за јавно здравство 
Републике Српске.’’

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

Број: 02-014-1-1354/20
Бијељина,
Датум, 20. јул 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 
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  ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-16/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-16/20

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

ИЗРАДА  И МОНТАЖА (ПРЕГРАДА, ЈАСЛИ, ОГРАДА, 
КАПИЈА И КОРИТА ОД ИНОКСА) ЗА ОБЈЕКАТ ШТАЛЕ  
ЗА КРАВЕ  СА ИЗМУЗИШТЕМ  И НАСТАВНИМ 

ЦЕНТРОМ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 35.897,44 КМ (без ПДВ-а) 
односно 42.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке „Набавка  
грађевинских објеката–инвестиције у образовању“ 
(економски код  511100; потрошачка јединица 0005210).

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 45 дана од 
дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао 
у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, а крајњи рок 
за реализацију уговора је 45 дана од дана увођења у посао.

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: 02-404-134/20     
Бијељина,     
Датум: 14. јул 2020. год.

 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 ) и члана 18. и члана 8. 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: СГ-03/20
 

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

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 
 
 Адвокатске услуге - анализа усклађености са 
позитивним прописима свих аката који се усвајају на 
сједницама Скупштине Града и стручна подршка у 
заступању пред надлежним органима у случају да дође до 
оспоравања неке од одлука усвојених на скупштини

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 2020. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге-
сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка јединица 
0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка за 
додјелу уговора  о услугама  из Анекса  II дио Б ЗЈН . 

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2020.године.

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

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

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

Број: 02-404-135/20    
Бијељина, 
Датум: 14. јул 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ТВЈ-02/20

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
ТВЈ-02/20

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

НАБАВКА  ВАТРОГАСНОГ  ВОЗИЛА  ББ ФУРГОН 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,00 KМ (без ПДВ-а) 
односно 29.999,97  КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета Града  за 2020. годину са буџетске ставке “Набавка 
опреме“ економски код 511300; потрошачка јединица 0005125.

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

V
 Рок за реализацију  је 30 (тридесет) дана од дана 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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:02-404-136/20
Бијељина, 
Датум: 14. јул 2020. год.

 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 ) и члана 18. и члана 8. 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: СГ-04/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СГ-04/20

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА  СЕМБЕРИЈЕ  О 
АКТИВНОСТИМА, ОДЛУКАМА И  АКТИМА КОЈЕ 
ДОНОСИ  СКУПШТИНА  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. 

ГОДИНУ, ПУТЕМ  WEB  ПОРТАЛА

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 2020. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге-
сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка јединица 
0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка за 
додјелу уговора  о услугама  из Анекса  II дио Б ЗЈН . 

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2020.године.

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

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

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

Број:02-404-137/20
Бијељина, 
Датум: 14. јул 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БИЗ-05/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БИЗ-05/20

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

САНИРАЊЕ  СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА ПОРОДИЦАМА 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, РВИ, ДЕМОБИЛИСАНИМ 

БОРЦИМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 55.555,56 КМ (без ПДВ-а) 
односно 65.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Средства 
за  рјешавање  стамбених  питања  борачке категорије  
становништва “  економски код 416100;  потрошачка 
јединица 0005180 . 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  уз провођење е-Аукције.

V
 Предвиђени рок реализације уговора 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-141/20    
Бијељина,    
Датум: 20. јул 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БИЗ-06/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БИЗ-06/20

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску 
и цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих 
радова:

ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
КОРИСНИКА У АМАЈЛИЈАМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су 
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке 
“Набавка грађевинских објеката“  економски код 511 100;  
потрошачка јединица 0005180 . 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  уз провођење е-Аукције.

V
 Предвиђени рок реализације уговора 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: 02-404-142/20       
Бијељина,       
Датум: 20. јул 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЈНИН-01(5 

Лотова)/20-Лот 5

 Поништава се поступак јавне набавке услуга 
која се односи на : УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА 
МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, 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: 02-404-74/20-Лот 5 од 
25.06.2020.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке услуга: УСЛУГЕ 
РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА 
ПРОЈЕКАТА,  Одлуком о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-74/20-Лот 5 од 25.06.2020. године изабран је као 
понуђач  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале.

 У складу са Законом о јавним набавкама и 
одредбама Одлуке број: 02-404-74/20-Лот 5 од 25.06.2020. 
године  изабрани понуђач  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале био 
је дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије  докумената  којима 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 
45. и члана 47. Закона о јавним набавкама. Како понуђач 
ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале није доставио доказе поступак 
се поништава.
 
 На основу свега горе наведеног одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
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ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА 
ПРОЈЕКАТА, се поништава , 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:
 - ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале

Број: 02-404-74/20-Лот 5
Бијељина, 
Датум: 14. јул 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЗП-н-01/20

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 02.06.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.31/20 
од 05.06.2020. године, а која се односи на набавку роба: 
НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА 
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО  „Визион “ Рогатица;
 2.  ДОО „Глобус“ Дворови, Бијељина.

II 
  Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Глобус“ Дворови, Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
те ће иста бити одбачена као неприхватљива у складу са 
чланом 58. ЗЈН, став (2),  јер није чврсто увезана.
 
 Како понуда понуђача ДОО  „Визион“ Рогатица 
превазилази планирана средства у износу  од  2.371,80 КМ 

(без ПДВ-а) иста  неће бити узета у разматрање.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-111/20 од 
09.06.2020. 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.
  

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

Број:02-404-111/20
Бијељина, 
Датум: 14. јул 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:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке БИЗ-01/20

I
 Отказује се поступак јавне набавке роба која се 
односи на: НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА. Поступак 
се отказује у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним 
набавкама због доказивих разлога који су ван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у 
вријеме покретања поступка јавне набавке, а све у складу 
са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука 
број: ЈН2-02-07-1-1319-7/20 од 09.07.2020. године.

II
 У поступку јавне набавке роба: НАБАВКА 
ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, уложена је жалба на тендерску 
документацију од стране понуђача  ДОО ‘Walter’’, Бања Лука 
заступано по пуномоћнику Татјани Ћурлик, адвокату из 
Бања Луке. Обзиром да је према уговорном органу жалба 
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била  дјелимично основана, у складу са чланом 100. Закона 
о јавним набавкама комплетна документација везана за 
поступак против којег је изјављена жалба као и изјашњење 
на наводе жалбе прослијеђени су Канцеларији за разматрање 
жалби, Бања Лука. Предметни поступак је обустављен до 
окончања жалбеног поступка по жалби.

 Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања 
Лука својим Рјешењем број: ЈН2-02-07-1-1319-7/20 од 
09.07.2020. године усвојила је жалбу понуђача као основану 
и поништила предметни  поступак јавне набавке у цјелости.
На основу свега наведеног уговорни орган отказује поступак 
јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним 
набавкама због доказивих разлога који су ван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 
покретања поступка јавне набавке.

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

Број:02-404-81/20
Бијељина, 
Датум: 20.  јул 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-05/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.06.2020. године и у Сл.гласнику Бих 
бр.35/20 од 19.06.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ 
У БИЈЕЉИНИ- III ФАЗА, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина- Представник 
групе понуђача („УНИ-ТЕХНИКА“ БИЈЕЉИНА И ДОО 
„МОНТЕРМ“ БИЈЕЉИНА - Чланови групе понуђача)
 2. ГП „ГРАДИП“ АД Прњавор

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да понуда понуђача ГП „ Градип“ АД Прњавор није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога: 
 
 -изјаве из члана 45.,47. и 52. нису попуњени у складу 

са ТД односно није уписан број Службеног гласника гдје је 
објављено обавјештење о јавној набавци.

 Понуда понуђача ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина је 
у потпуности испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач:

 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 417.661,62 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
107/20 од 15.07.2020. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-107/20
Бијељина, 
Датум: 20. јул 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-08/20

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 08.06.2020.године и у Сл.гласнику Бих 
бр. 33/20 од 12.06.2020. године, а која се односи на набавку 
услуга: САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА, понуде су  
доставили следећи понуђачи:

 1. АД “Комуналац “ Бијељина
 2. ДОО „Прунус“  Какањ

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  такође и испуњавају услове 
преференцијалног третмана домаћег,  те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције, 
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали 
на е-аукцији:

 1. АД “Комуналац “ Бијељина ........................................
..................................................................... 8.465,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Прунус“  Какањ .................................................
..................................................................... 8.495,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 АД „Комуналац „ Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: .......................................... 8.465,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-116/20 од 
16.07.2020. 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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-116/20
Бијељина, 
Датум: 20. јул 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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.06.2020. године и у Сл. Гласнику 

БиХ бр. 37/20 од 26.06.2020. године, а која се односи на 
набавку радова: “ИЗГРАДЊА – РЕКОНСТРУКЦИЈА 
МОСТА  НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ  Л-6  ( Д.ДРАГАЉЕВАЦ 
– С.ДРАГАЉЕВАЦ - Г.МАГНОЈЕВИЋ –С.МАГНОЈЕВИЋ-Д.
МАГНОЈЕВИЋ)  У МЗ МАГНОЈЕВИЋ ГОРЊИ , понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ПГП Градитељ“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ДОО ’’ПГП Градитељ“ Бијељина , са понуђеном 
цијеном у износу од : ....................... 17.087,33 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-124/20 од 
13.07.2020. 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:02-404-124/20
Бијељина, 
Датум: 20. јул 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:08/013;27/13) 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 додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
КГН-11-п1/20

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана 
26.06.2020. године, а који се односи на набавку услуга: 
ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У 
ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-
ПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 - ИД  „Euroblic Press“ ДОО  Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 
понуда, те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ИД  „Euroblic Press“ ДОО Бања Лука са понуђеном 
цијеном у  износу од: ........................... 4.968,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-125/20 од 
15.07.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-125/20
Бијељина, 
Датум: 20. јул 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број:9/17) Градоначелник Града Бијељина,  
д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ  ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И 
САРАДЊУ  У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У 

ПОРОДИЦИ

I
 Именује се  група за координацију и сарадњу у  циљу 
превенције насиља у породици на подручју Града Бијељина 
( у даљем тексту: „Група“) у складу са чланом 11. Закона о 

измјенама и допунама Закона о заштити насиља у породици  
(„Службени гласник РС“, број: 102/12,108/13,82/15 и 84/19) у 
сљедећем саставу :

 1. Весна Савић –  ЈУ Центaр за социјални рад, 
кooрдинатор 
 2. Данијела Остојић – Центaр за ментално здравље 
Дома здравља Бијељина, 
 3. Jeлица Кокотовић  – Полицијска управа, 
 4. Ангелина Перић -  Актив директора средњих 
школа, 
 5. Предраг Рачановић - Актив директора основних 
школа, 
 6. Љубица Млађеновић -   Градска управа Града 
Бијељина, 
 7. Цвијета Секулић –  Основни суд , 
 8. Александар Млађеновић – Основно Тужилаштво, 
 9.  Јованка Вуковић – замјеник Омбудсмана за дјецу 
РС, 
 10.  Мирзета Томљановић – Фондација „Лара“,   
 11.  Бранкица Лазаревић - Бесплатна правна помоћ.                                                          

II
 Задатак Групе је да измјени и спроведе Протокол 
о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити 
жртава насиља на територији Града Бијељина.

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

Број:02/54-7/20                                                                
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум:14 јул 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-16/20

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-04/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БИЗ-05/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА  ШИФРА: БИЗ-06/20

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01 (5 Лотова)/20-Лот 5

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-Н-01/20

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ БИЗ-01/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-05/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-08/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-Н-05/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ  ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б КГН-
11-п1/20

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ГРУПЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ У ЦИЉУ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

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


