
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 13. мај 2020. године  БРОЈ 28 / 2020

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), 
члана 18. и 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 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 стављању ван снаге Наредбе о организовању и 
спровођењу мјера карантина на подручју Града 

Бијељина

 1. Ставља се ван снаге Наредба о организовању 
и спровођењу мјера карантина на  подручју Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20 и 18/20).
 
 2. Лица која се налазе у карантину упућују се у 
изолацију у кућној средини до истека важећег рјешења, 
без доношења новог рјешења.
 
 3. Лице којем је одређена мјера изолације 
у кућној средини, а за које се у поступку контроле 
поштовања мјере утврди да не поштује утврђену 
мјеру, биће санкционисано у складу са надлежностима 
институције која је вршила контролу. 
 
 4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-978/20
Бијељина,
Датум, 12. мај 2020. год.

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 
18. и 43. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 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 стављању ван снаге Наредбе о именовању Тима за 
управљање и надзор у карантину – објекту школске 

сале ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини

 1. Ставља се ван снаге Наредба о именовању 
Тима за управљање и надзор у карантину – објекту 
школске сале ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 12/20 и 
18/20).

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

Број:    02-014-1-979/20
Бијељина,
Датум, 12. маj 2020. год.

 На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 
18. и 43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 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 стављању ван снаге Наредбе о обезбјеђивању 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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превоза лица са граничних прелаза у БиХ у локални 
карантин, а која имају пребивалиште у Бијељини 

 1. Ставља се ван снаге Наредба о обезбјеђивању 
превоза лица са граничних прелаза у БиХ у локални 
карантин, а која имају пребивалиште у Бијељини 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 18/20).
 
 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-980/20
Бијељина,
Датум, 12. мај 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 измјени и допуни 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 02-014-1-958/20 од 
10.05.2020. године у тачки 1. подтачка 1. алинеја прва 
мијења се и гласи:

 ‘’- сва јавна окупљања у групама већим од 50 
особа на јавном мјесту,’’.

 2. У тачки 2. подтачка 1. послије алинеје дванаест 
додаје се алинеја тринаест која гласи:

 ‘’- сликарској радионици ‘’Сфумато’’ у Бијељини,’’.

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

Број: 02-014-1-981/20
Бијељина,
Датум, 12. мај 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), а на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o допунама 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 
и 02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године у тачки 3. послије 
става 34. додаје се став 35. који гласи:
 
 ‘’Налаже се Одсјеку заједничких послова 
Градске управе Бијељина да обезбједи средства за 
набавку материјала неопходног за кречење школских 
просторија и фискултурне сале који су кориштени за 
потребе карантина у ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини, а 
по приложеној спецификацији број 683/20 од 12.05.2020. 
године.’’.

 2. У тачки 3. послије става 35. додаје се став 36. 
који гласи:
 
 ‘’Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске 
управе Бијељина да обезбједи средства за чишћење 
постељина и ћебади које су кориштене за карантин у Рачи, 
а које је обезбједила Касарна ‘’Војвода Степа Степановић’’ у 
Бијељини.’’.   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-989/20
Бијељина,
Датум, 13. мај 2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. 
став 2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Босне и 
Херецеговине“ број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке 
услуга и то: „Дезинфекција просторија и јавних 
површина којима управља Градска управе града 
Бијељина“

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама 
и изузет је од примјене одредби закона.

III
 За реализацију јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се средства у износу од 23.500,00 
КМ без ПДВ-а ( двадесеттрихиљадепетстотина 
00/100), односно 27.495,00 КМ са ПДВ-ом а иста су 
обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. годину 
на буџетској позицији „ Трошкови комуналних услуга  
– Одсјек заједничких послова“, економски код 412 200 
-2-  (буџетска резерва)

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни 
и Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 

о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа 
од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу 
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни 
орган дужан је донијети одлуку која, осим законског 
основа за изузеће од примјене овог закона, садржи 
основне елементе из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара у 
БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење 
истих, проузроковало изузетно негативне посљедице, 
те да су уговорни органи управо на темељу такве 
процјене поступили и предузели радње одмах.

 Градоначелник Бијељине је дана 20.03.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, донио Наредбу 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 којом је у тачки 8. „Наложено 
комуналним предузећима да континуирано врше 
дезинфекцију свих јавних површина и да благовремено 
доставе извјештаје Градској управи“.
 
 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-969/20
Бијељина,       
Датум: 11. мај 2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. 
став 2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Босне и 
Херецеговине“ број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 28 - Страна 4 13. мај 2020.

ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке 
услуга и то: „Услуге прања, сушења и пеглања 
постељине из објеката карантина на подручју града 
Бијељина“

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама 
и изузет је од примјене одредби закона.

III
 За реализацију јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се средства у износу од 1.800,00 КМ 
без ПДВ-а (једнахиљадаосамстотина 00/100), а иста су 
обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. годину 
на буџетској позицији „ Остали непоменути расходи  
– Одсјек заједничких послова“, економски код 412 900 
-3-  (буџетска резерва)

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни 
и Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 
о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа 
од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу 
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни 
орган дужан је донијети одлуку која, осим законског 
основа за изузеће од примјене овог закона, садржи 
основне елементе из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара у 
БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 

је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење 
истих, проузроковало изузетно негативне посљедице, 
те да су уговорни органи управо на темељу такве 
процјене поступили и предузели радње одмах.

 Градоначелник Бијељине је дана 07.04.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, донио Наредбу о допуни Наредбе о 
провођењу ванредних мјера за спречавање и 
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва број 02-014-1-755/20 од 07.04.2020 која  у 
тачки 1. гласи: „ Налаже се Одсјеку заједничких послова 
Градске управе Града Бијељина да са привредним 
субјектима који су регистровани за хемијско чишћење 
закључе уговор о прању, сушењу и пеглању постењине 
из објеката карантина.“, -  те тиме треба да обезбиједи 
тражену услугу,  и закључи уговор.

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-970/20     
Бијељина,      
Датум: 11.мај 2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“ 
број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке услуга 
и то: „Услуге чишћења објекта- карантин у О.Ш. „Вук 
Караџић“.

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и 
изузет је од примјене одредби закона.

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 3.589,74 КМ без ПДВ-а 
( трихиљадепетстотинаосамдесетдевет 74/100), односно 
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4.200,00 КМ са ПДВ-ом а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„ Трошкови комуналних услуга  – Одсјек заједничких 
послова“, економски код 412 200 -2-  (буџетска резерва)

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни и 
Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 
о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа од 
примјене из члана 10. овог закона или за додјелу уговора о 
набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан 
је донијети одлуку која, осим законског основа за изузеће 
од примјене овог закона, садржи основне елементе из 
става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара 
у БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих, 
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да 
су уговорни органи управо на темељу такве процјене 
поступили и предузели радње одмах.

            Градоначелник Бијељине је дана 09.04.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, донио Наредбу о допуни наредбе о провођењу 
ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања становништва број 02-
014-1-776/20 од 09.04.2020 којом је у тачки 3. став 26. 
„Наложено Градској управи да са привредним субјектом 
који је регистрован за послове чишћења закључи Уговор 
за чишћење објекта- карантина у О.Ш. „Вук Караџић“ 
Бијељина“.
 

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-971/20
Бијељина,
Датум: 11. мај 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 ТВЈ-

05/19

 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.01.2020. године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 01/20 од 10.01.2020. године,   Исправке за  
обавјештења о набавци дана 23.01.2020. године,  Сл. 
Гласник БиХ број: 07/20 од 31.01.2020. године, Исправке 
за  обавјештења о набавци дана 30.01.2020. године,  Сл. 
Гласник БиХ број: 07/20 од 31.01.2020. године и Исправке 
за  обавјештења о набавци дана 07.02.2020. године,  Сл. 
Гласник БиХ број: 11/20 од 14.02.2020. године а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ 
ДОМА – I ФАЗА, понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ЏЕНА’’ Градачац
 2. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ Доња Трнова; 
Бијељина 
 3. ДОО „ЛД“ Бијељина 
 4. ДОО „АСТРА ПЛАН“ Брчко
 5. ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина
 6. ДОО „КРИСТАЛ“ Живинице
 7. ДОО „ВИНКОВИЋ“ Оштра Лука

 Поништава се поступак јавне набавке радова 
која се односи на: “ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА 
– I ФАЗА“ у складу са чланом 111. став (1) тачка д) Закона 
о јавним набавкама (поступак или радњу у дијелу у којем 
је повријеђен закон или подзаконски акти).

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
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избору најповољнијег понуђача број: 02-404-240/19 од 
02.03.2020.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке радова “ИЗГРАДЊА 
ВАТРОГАСНОГ ДОМА – I ФАЗА“, уложена је жалба 
понуђача ДОО ’’Инвинг’’, Приједор на Одлуку о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-240/19 од 02.03.2020. 
године, која је   благовремена, допуштена и изјављене од 
стране овлаштеног лица.

 На основу Рјешења Канцеларије за разматрање 
жалби број: ЈН2-02-07-1-667-9/20 од 23.04.2020. године 
поништава  се предметни поступак јавне набавке  у 
цјелости.

 На основу свега горе наведенога одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
“ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА – I ФАЗА“ у 
складу са чланом 111. став (1) тачка д) Закона о јавним 
набавкама  се поништава (поступак или радњу у дијелу у 
којем је повријеђен закон или подзаконски акти).
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број:02-404-240/19
Бијељина, 
Датум: 12. мај 2020. год.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ НАРЕДБЕ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

НАРЕДБА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ НАРЕДБЕ 
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ПРЕВОЗА ЛИЦА СА 
ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА У БИХ У ЛОКАЛНИ 
КАРАНТИН, А КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ 
У БИЈЕЉИНИ

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

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

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ДЕЗИНФЕКЦИЈА 
ПРОСТОРИЈА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
КОЈИМА УПРАВЉА ГРАДСКА УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „УСЛУГЕ ПРАЊА, 
СУШЕЊА И ПЕГЛАЊЕ ПОСТЕЉИНЕ ИЗ 
ОБЈЕКАТА КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋЕ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА 
ОБЈЕКАТА У О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ“

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-05/19

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


