
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 13. мај 2022. године  БРОЈ 11 / 2022

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града на својој 2. 
ванредној сједници одржаној дана 13. маја 2022. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 
ЈП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о. БИЈЕЉИНА

I
 Одобрава се исплата новчаних средства ЈП 
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о. Бијељина, у износу 609.983,49 
КМ, намјенски на име измирења дуга по закљученом 
судском поравнању и Записнику са главне расправе, број: 
59 0 Пс 037285 21 Пс, од 02.02.2022. године, који доспијева 
30.04.2022. године. 
 Судско поравнање је закључено између тужиоца 
„ИЛИЋ – ТРГОВИНА“ доо Зворник и туженог ЈП 
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о. Бијељина. 

II
 Новчана средства из става I ће се исплатити на 
терет буџета Града Бијељина за 2022. годину, и то са буџетске 
позиције „Субвенција ЈП "Градска топлана"“,  економски 
код 414 100, у оквиру Потрошачке јединице Одјељење за 
привреду, а обезбиједити реалокацијом са буџетске позиције 
„Инфраструктура, експропријација, рјешавање имовинских 
питања“, економски код 511 100, у оквиру Потрошачке 
јединице Одјељење за стамбено – комуналне послове и зжс.

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

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

Број: 01-022-39/22
Бијељина, 
Датум, 13. мај 2022. 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 ), члана  18.  и  25.  Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-12/22

I
ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под шифром: 

ДД-12/22

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се 
јавна набавка следећих радова:
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДРУШТВЕНОГ 
ДОМА У АМАЈЛИЈАМА – III ФАЗА

III
Предвиђени максимални износ  средстава за реализацију 
јавне набавке је  34.188,04 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 
КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена из буџета Града  
за 2022. године са буџетске ставке „Инвестиције у културне 
установе Домове културе, и домове културе у мјесним 
заједницама“ економски код: 511 100,  потрошачка јединица 
0005210. 

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

V
 Рок за реализацију уговора је 60 (шездесет) 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".

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.
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Број: 02-404-96/22
Бијељина,
Датум: 06.05.2022. 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 ) 
члана 18, члана 25 и 32  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: Ф-Н-01/22

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром:

Ф-Н-01/22

II
 За потребе Одјељење за финансије, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :

ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА 
  

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 160.000,00 КМ. Средства у 
износу од 40.000,00 КМ су обезбијеђена  из буџета за 2022. 
годину, средства у износу од 40.000,00 КМ биће обезбијеђена  
из буџета за 2023. годину, средства у износу од 40.000,00 КМ 
биће обезбијеђена  из буџета за 2024. годину и средства у 
износу од 40.000,00 КМ биће обезбијеђена  из буџета за 2025. 
годину. Буџетска ставка са које се обезбијеђују средства 
је “Трошкови банкарских услуга и платног промета“,  
економски код  412700 потрошачка  јединица 0005140 .

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

V
Рок за реализацију је четири године од  потписивања 
Оквирног споразума . 

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима: 
1.Цијена – 90 бодова 
2. Каматна стопа  на депонована средства  по виђењу – 10 
бодова

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: 02-404-97/22
Бијељина,
Датум: 11.05.2022. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке ПЉ-01/22

 
 Отказује се поступак јавне набавке услуга: 
ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  
БИЈЕЉИНА У 2022. ,2023.  И 2024. ГОДИНИ, у складу 
са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, Сарајево 
број: ЈН2-01-07-1-815-7/22 од 21.04.2022. године  и  у складу 
чланом 69. став 3) ЗЈН због разлога који су изван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 
покретања поступка јавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума а који се 
односи на  - ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА  БИЈЕЉИНА У 2022. ,2023.  И 2024. ГОДИНИ, 
понуђач ДОО ’’Дезинсекција’’ Бијељина, изјавио је жалбу на 
предметну тендерску документацију.
 Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, 
Сарајево број: ЈН2-01-07-1-815-7/22 од 21.04.2022. године, 
жалба понуђача ДОО ’’Дезинсекција’’ Бијељина, је усвојена  
и отказује се поступак јавне набавке.
На основу свега горе наведенога одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке 
ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  
БИЈЕЉИНА У 2022. ,2023.  И 2024. ГОДИНИ  у складу са 
чланом 69. став 3) ЗЈН због разлога који су изван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 
покретања поступка јавне набавке.

 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-15/22
Бијељина,
Датум: 10.05.2022. год.
 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број:97/16 и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17 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)/22- Лот 1

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума  уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
16.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 од 
18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

За ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1.ДОО „ACS Studio“ , Бања Лука

II 
 Изабрани  понуђач ДОО „ACS Studio“, Бања Лука 
је био дужан у складу са Законом о јавним набавкама  и 
одредбама Одлуке број: 02-404-50/22-Лот 1 од 13.04.2022. 
године  да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача да  достави оригинал или овјерене 
копије  докумената  којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Понуђач  ДОО „ACS Studio“, Бања Лука није 
доставио оригинал или овјерену копију  документа  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
ЗЈН у прописаном  року (односно достављен је  биланс 
успјеха за 2020. годину, а тендерском документацијом је 
тражен биланс успјеха за 2021. годину), те стога је уговорни 
орган  дужан да поништи поступак. 

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.

IV
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-50/22 од 04.05.2022. године је 
саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка. 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-404-50/22- Лот 1 од 
13.04.2022. године.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-50/22- Лот 1
Бијељина,
Датум: 10.05.2022. 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)/22- Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума  уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
16.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 од 
18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

За ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1.ДОО „ACS Studio“ , Бања Лука

II 
 Изабрани  понуђач ДОО „ACS Studio“, Бања Лука 
је био дужан у складу са Законом о јавним набавкама  и 
одредбама Одлуке број: 02-404-50/22-Лот 2 од 13.04.2022. 
године  да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача да  достави оригинал или овјерене 
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копије  докумената  којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Понуђач  ДОО „ACS Studio“, Бања Лука није 
доставио оригинал или овјерену копију  документа  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
ЗЈН у прописаном  року (односно достављен је  биланс 
успјеха за 2020. годину, а тендерском документацијом је 
тражен биланс успјеха за 2021. годину), те стога је уговорни 
орган  дужан да поништи поступак. 

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.

IV
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-50/22 од 04.05.2022. године је 
саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка. 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-50/22- Лот 2 од 
13.04.2022. године.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-50/22- Лот 2
Бијељина,
Датум: 10.05.2022. 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)/22- Лот 3

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума  уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
16.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 од 
18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 

ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

За ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ, понуду 
је  доставио следећи понуђач:

 1.ДОО „ACS Studio“ , Бања Лука

II 
 Изабрани  понуђач ДОО „ACS Studio“, Бања Лука 
је био дужан у складу са Законом о јавним набавкама  и 
одредбама Одлуке број: 02-404-50/22-Лот 3 од 13.04.2022. 
године  да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача да  достави оригинал или овјерене 
копије  докумената  којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Понуђач  ДОО „ACS Studio“, Бања Лука није 
доставио оригинал или овјерену копију  документа  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
ЗЈН у прописаном  року (односно достављен је  биланс 
успјеха за 2020. годину, а тендерском документацијом је 
тражен биланс успјеха за 2021. годину), те стога је уговорни 
орган  дужан да поништи поступак. 

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.

IV
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-50/22 од 04.05.2022. године је 
саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка. 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-50/22- Лот 3 од 
13.04.2022. године.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-50/22- Лот 3
Бијељина,
Датум: 10.05.2022. год.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број:97/16 и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 
Бијељина'',број:13/17 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)/22- Лот 4

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума  уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
16.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.14/22 од 
18.03.2022. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

За ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1.ДОО „ACS Studio“ , Бања Лука

II 
 Изабрани  понуђач ДОО „ACS Studio“, Бања Лука 
је био дужан у складу са Законом о јавним набавкама  и 
одредбама Одлуке број: 02-404-50/22-Лот 4 од 13.04.2022. 
године  да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача да  достави оригинал или овјерене 
копије  докумената  којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Понуђач  ДОО „ACS Studio“, Бања Лука није 
доставио оригинал или овјерену копију  документа  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
ЗЈН у прописаном  року (односно достављен је  биланс 
успјеха за 2020. годину, а тендерском документацијом је 
тражен биланс успјеха за 2021. годину), те стога је уговорни 
орган  дужан да поништи поступак. 

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.

IV
 Записник о достављености и валидности 
документације број: 02-404-50/22 од 04.05.2022. године је 
саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка. 
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-404-50/22- Лот 4 од 
13.04.2022. године.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-50/22- Лот 4
Бијељина,
Датум: 10.05.2022. 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 ИП-01(5 Лотова)/22- Лот 4

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

За ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1.ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске, Бања Лука није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећег разлога:
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 •понуђач није доставио овјерену копију рјешења 
или другог акта издатог од Министарства здравља и 
социјалне заштите РС којим се потврђује да за предметне 
услуге лабораторија понуђача испуњава прописане услове 
у погледу просторија, техничке опремљености и стручне 
оспособљености запослених.
 

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.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка.

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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22- Лот 4
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. 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  ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1.ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 5 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука
са понуђеном цијеном

 у износу од: 3.270,00 КМ (без ПДВ-а)

 III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22-Лот 5
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. 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  ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 1

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског захтјева 
за достављање понуда уз провођење Е-аукције објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. године, а која се односи 
на набавку услуга: ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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  ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 2

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

За ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ понуду су доставили следећи понуђачи:

 1.ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РС    
„ДР ВАСО БУТОЗАН“, Бања Лука
 2.ЈЗУ Институт за јавно здравство    
 Републике Српске, Бања Лука
 3.ДОО „Институт за воде“ Бијељина 
 4.ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“,    
Дворови, Бијељина 

 II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом и на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

1.ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови, Бијељина
............................................................................8.780,00 КМ
2.ДОО „Институт за воде“ Бијељина...........................................
.........................................................................................8.800,00 КМ
3.ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РС „ДР ВАСО 
БУТОЗАН“, Бања Лука.....................................................................
.........................................................................................9.464,00 КМ
4.ЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука......................................................................................................
.......................................................................................11.160,00 КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач: 

ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у износу од: 

8.780,00 КМ (без ПДВ-а)

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

За ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1.ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике   
 Српске, Бања Лука
 2.ДОО „Институт за воде“ Бијељина 

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом и на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

1.ДОО „Институт за воде“ Бијељина......................1.499,00 КМ
2.ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука................................................................................2.000,00 КМ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:

ДОО „Институт за воде“ Бијељина,
 са понуђеном цијеном

 у износу од: 1.499,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22-Лот 1
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. 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 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22-Лот 2
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. 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  ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 3

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:

ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

За ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ понуду 
је  доставио следећи понуђач:

1. ДОО „Институт за воде“ Бијељина 

II
 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 3 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

      ДОО „Институт за воде“ Бијељина,
 са понуђеном цијеном 

у износу од: 2.950,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22-Лот 3
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. 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  ИП-01(5 лотoва)/22-ЛОТ 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2022. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ПЕСТИЦИДЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА понуду је  доставио следећи понуђач:

 1.ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука

II
   Након разматрања приспјеле понуде за Лот 5 установљено 
је  да је иста у потпуности испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом,  и на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ЈУ Пољопривредни институт РС, Бања Лука
са понуђеном цијеном

у износу од: 3.270,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/22 од 
06.05.2022. 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-37/22-Лот 5
Бијељина,
Датум: 12.05.2022. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. 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), 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 10.000,00 КМ  на име помоћи општини Љубиње 
за санирање штете која је настала услед земљотреса. 

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске позиције  372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
позицију "Остале уговорене услуге, сарадња са другим 
општинама и афирмација општине у окружењу" економски 
код 412 900 ПЈТ Кабинет Градоначелника.

        Средства ће бити уплаћена жиро рачун општине Љубиње.

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

Број: 02-014-1-1170/2 
Бијељина                                                                             
Датум, 4.5.2022. године                                                       

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. 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), 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 6.000,00 КМ  на име помоћи општини Берковићи 
за санирање штете која је настала услед земљотреса. 

Члан 2.

 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске позиције  372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
позицију "Остале уговорене услуге, сарадња са другим 
општинама и афирмација општине у окружењу" економски 
код 412 900 ПЈТ Кабинет Градоначелника.

        Средства ће бити уплаћена жиро рачун општине 
Берковићи.

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

Број: 02-014-1-1231/22
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 11.5.2022. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 11 - Страна 10 13. мај 2022.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), 
Градоначелник Града Бијељина,  
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИМА 
СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ОГЛАСА У 2022. 
ГОДИНИ

I
  Именује се Тим за праћење (мониторинг) 
реализације пројеката удружења грађана којима су одобрена 
средства из буџета Града Бијељина на основу Јавног огласа у 
2022. години у сљедећем саставу:
   
 1.Далибор Тодоровић, члан
 2.Милица Ступар, члан

II
 Основни задатак Тима за праћење реализације 
пројеката удружења грађана јесте праћење динамике 
реализације пројеката, резултата спроведених активности и 
трошења одобрених средстава, засновано на информацијама 
добијеним из наративних и финансијских извјештаја, као 
и на информацијама прикупљеним приликом теренских 
посјета.
 

III
 Мандат Тима траје до окончања послова и 
задатака утврђених Одлуком о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16).

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

Број: 02-014-1-1249/22
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум: 12.05.2022.  год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу Рјешења број 02/3-372-64/22 од 27.04.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 330 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „АТЦ 291“ улица Стефана Дечанског број 
291, Бијељина,  са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„АТЦ 291“ улица Стефана Дечанског број 291, Регистарски 
лист број: 330.

 Оснивачи: 26 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.
 Заступник: Славиша Томић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-64/22
Дана: 27.04.2022. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-65/22 од 28.04.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 97 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „ЊЕГОШЕВА 75“ 
Бијељина, улица Његошева број 75, Бијељина, са сљедећим 
подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЊЕГОШЕВА 75“ Бијељина, улица Његошева број 75, 
Бијељина,  Регистарски лист број: 97
 Оснивачи: 13 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.
 Заступник: Марјановић Илија, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице је Новак Вујић.

Број:  02/3-372-65/22
Дана: 28.04.2022. године

 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

  

Службено лице органa
П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. 
и рачунар., с.р.

  

Службено лице органa
П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, маст. инж. електр. 
и рачунар., с.р.


