
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 25. јул 2022. године  БРОЈ 16 / 2022

 На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: l/16, 66/18 и 
119/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 
V Одлуке о угврђивању увећања плате, висине примања по 
основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 53/16, 12/22  и 39/22), члана 71. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 9/17) и члана 36. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 20/17, 85/18, 
86/18, 21/20, 21/21, 69/21 и 8/22), Синдикална организација 
радника у Градској управи Града Бијељина која дјелује у 
саставу Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних 
служби Републике Српске, са једне стране, и Градоначелник 
Града Бијељина, као заступник Послодавца - Града Бијељина, 
са друге стране, з а к љ у ч и л и  с у  

КОЛЕКТИВНИ УГОВOР О ИЗМЈЕНАМА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Колективном уговору за запослене у Градској 
управи Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', 
број: 6/21, 3/22 и 14/22), у члану 5. тачка 6. подтачка е) мијења 
се и гласи:
 ''е) шеф одсјека, стручни савјетник, замјеник 
старјешине територијалне ватрогасне јединице, интерни 
ревизор .....................................................................................18,81''

Члан 2.
 У члану 5. тачка 7. подтачка б) мијења се и гласи:
 ''б) начелник одјељења, начелник службе, секретар 
Скупштине Града, шеф Кабинета Градоначелника, савјетник 
Градоначелника, градски менаџер, градски архитекта, 
просторни планер ...........................................................................
.....................................................................................................30,39''

Члан 3.
 Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Бијељина''.

Број:34/22                  
Датум: 18.07.2022. год.
                                     
Број: 02-020-6/22
Датум: 18.07.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
тачке 5. и 122. Упутства о спровођењу канцеларијског 
пословања („Службени гласник Републике Српске“, број 
129/20) и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број 9/17), Градоначелник д о н ос и

О Д Л У К У
О УКИДАЊУ ПАПИРНЕ КАРТОТЕКЕ ПРЕДМЕТА

I
 Укида се вођење картотеке предмета и аката у 
канцеларијском пословању у папирном облику.

II
 Oсновнa евиденцијa о предметима и актима у 
канцеларијском пословању Града Бијељина, у складу са 
Упутством о спровођењу канцеларијског пословања, водиће 
се искључиво по систему картотеке у електронском облику.

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

Број: 02-020-7/22
Бијељина,
Датум: 19.07.2022. 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  А 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ЛЕР-06/22, БРОЈ: 

02-404-125/22 од 17.06.2022.године

I
 На основу измијењеног Налога број:02-20-1-130/22 
од 29.06.2022.године Одсјека за локални економски развој 
и европске интеграције врши се измјена чланова III и  V 
Одлуке о приступању поступка јавне набавке број: 02-404-
125/22 од 17.06.2022.године и умјесто постојећег стајаће 
следеће:

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Цвијета Јоцић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
 ''Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 720,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 842,40 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена 
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке “Остали 
расходи-функционисање ИнЦОР“ - економски  код 412900, 
потрошачка  јединица 0005126.''

III
 ''Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана од потписивања уговора до 31.12.2022.године''
                               

IV
 Остале одредбе Одлуке о приступању број: 02-404-
125/22 од 17.06.2022.године остају непромијењене.

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

Број: 02-404-125/22 
Бијељина, 
Датум: 07.07.2022. 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  и 36/19) и члана 18. и 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 

РАДОВА ШИФРА: СКП-28/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-28/22

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

ИЗРАДА СТАРОГ ПУТА ОД БАБИНОГ АЈРА ПРЕКО 
ЈАЊИЋА КОСЕ ДО ЗАСЕОКА ЈАЊИЋИ У ГЛАВИЧОРКУ 

, К.О. БУКОВИЦА ДОЊА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.982,90 КМ (без ПДВ-а) 
односно 7.000,00 КМ (са ПДВ-ом).. Средства су обезбијеђена  
са Рачуна посебних намјена-Донације (Одлука о одобравању 
исплате новчаних средстава број 01.8-13-1172/19 од 
25.11.2019. године, Брчко Дистрикт БиХ).

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je 90 
(деведесет) дана од дана потписивања Уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-130/22            
Бијељина,                                                                                           
Датум: 07.07.2022. 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, 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: ОЈНИН-01 (5 Лотова)-п2/22
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ОЈНИН-01 (5 Лотова)-п2/22

II
 За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор вршиће се јавна набавка следећих 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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 16.500,00 КМ (без     ПДВ-а) 
односно 19.305,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 
2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 ( са ПДВ-ом), за  
ЛОТ 2 предвиђена су средства у износу од 10.000,00 КМ 
(без ПДВ-а) односно 11.700,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 
предвиђена су средства у износу од 1.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.755,00 КМ (са ПДВ-ом);  за ЛОТ 4 предвиђена 
су средства у износу од 1.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
1.170,00 (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства 
у износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 (са 
ПДВ-ом).
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2022. годину 
и то: 
 За ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4  средства у 
износу од 14.500,00 КМ (без ПДВ-а) односно 16.965,00 
КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, елктро, канализација, 
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање“ економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170 и за ЛОТ 5 средства у износу од 2.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно  2.340,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке 
“Текући грантови-суфинансирање пројеката“ економски 
код 415200; потрошачка јединица 0005126.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је за сваки 
Лот од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2022.
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: 02-404-131/22             
Бијељина,                                                                                 
Датум: 12.07.2022. 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  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 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-12 (2 Лота)/22
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-12 (2 Лота)/22

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих УСЛУГА:
ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА  (ЗА СЕЗОНУ 2022/2023 ГОДИНА)
 ЛОТ 1: Организовање зимске службе у сезони 
2022/2023-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих  улица у Бијељини и Јањи
 ЛОТ 2:  Организовање зимске службе у сезони 
2022/2023-рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању локалних и некатегорисаних путева на подручју 
Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 166.666,67 КМ (без ПДВ-а) 
односно 195.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђени 
максимални износ средстава је 76.923,07 КМ (без ПДВ-а) 
односно 90.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 предвиђени 
максимални износ средстава је  89.743,59 КМ (без ПДВ-а) 
односно 105.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити 
обезбијеђена  из буџета за 2022. годину са буџетске ставке 
„Зимска служба“ економски код 412 800; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  оба Лот-а 
је од 01.11.2022. године  до 01.04.2023. 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина".

Број: 02-404-134/22                 
Бијељина                                                                                      
Датум: 18.07.2022. 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 ) 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-19-П1/22
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци РАДОВА  
под шифром: СКП-19-п1/22

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

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
У УЛИЦИ СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ У БИЈЕЉИНИ – I 

ФАЗА У ДУЖИНИ ОД 400,00 МЕТАРА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 190.124,16  КМ (без ПДВ-а) 
односно 222.445,27 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2022. годину са буџетске ставке 
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, 
електро, канализација, гасификација, Дирекција за 
изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je 90 дана 
од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2022.
године. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 
до 01.10.2022.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: 02-404-129/22            
Бијељина                                                                                        
Датум: 07.07.2022. 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 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 ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-06-П1/22
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци  услуга  
под шифром: СГ-06-п1/22

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

ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ СЈЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА И МАНФЕСТАЦИЈА ПОВОДОМ 

ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРОГРАМУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.000,00  КМ (без ПДВ-а) 
односно 5.850,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке „Уговорене 
услуге-сједнице“ (економски код  412 700; потрошачка 
јединица 0005110).

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

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања Уговора до 30.09.2022.године.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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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: 02-404-132/22            
Бијељина,                                                                                      
Датум: 12.07.2022. 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ДД-18/22

I
 У поступку јавне набавке путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 15.06.2022. године и у Сл. Гласнику 
БиХ бр. 39/22 од 17.06.2022. године, а која се односи на 
набавку радова: ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И 
ПРИКЉУЧАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БХ6, није достављена 
ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-107/22
Бијељина, 
Датум: 06.07.2022. 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 ОЗП-19/22

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 21.03.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр.16/22 
од 25.03.2022. године, Исправке обавјештења о набавци 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.04.2022.
године и у Сл.гласнику БиХ бр. 20/22 од 08.04.2022. године 
и Исправке обавјештења о набавци објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 17.05.2022.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 32/22 од 20.05.2022. године а која се односи на набавку 
услуга: ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ 
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА  
понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука
 2. АД „Дрина осигурање“ Милићи
 3. АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина
 4. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево

II
  Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача АД „Дунав осигурање“ Бања Лука није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 1. У табели А – 1. Возила Градске управе под 
редним бројем 24. приколица за чамце регистарских ознака: 
А37-Е-028, у тендерској документацији имала је остварени 
ниво бонуса од 30%, међутим увидом у књигу штетника 
Града Бијељина утврђено је да је поменута приколица 
имала један штетни догађај у претходном мјеродавном 
периоду, што значи да приликом следећег обрачуна премије 
осигурања примјењује се виши премијски разред, тј три 
премијска разреда више, са Р-03, полиса иде на Р-06, што у 
понуди није био случај.
 2. У табели А – 1. Возила Градске управе под 
редним бројем 26. приколица за чамце Марине 750 (нова 
приколица): Погрешно је обрачунат премијски разред 
на основу члана 23 став 3 Одлуке о заједничкој тарифи 
и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна 
возила у Републици Српској, из разлога што Град Бијељина 
има више регистрованих прикључних возила са премијским 
разредом и испод Р-3 и изнад Р-3, тако да се за ново возило 
узима премијски разред Р-3.
 3. У табели А – 3. Возила Градске управе – 
Возила ватрогасног друштва „Подриње“ Јања под редним 
бројем 6.  за возило Ивеко Тракер регистарских ознака 
Ј64-К-806 погрешно је обрачуната тарифна група. Увидом 
у документацију утврђено је да се поменуто возило СГ – 
Радно ватрогасно тј у тарифној групи 10 – радна возила, а  

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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предметни понуђач га је сврстао у тарифну групу 2 – Теретна 
возила. 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да и понуда понуђача АД „Дрина осигурање“ Милићи није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 1. У табели А – 1. Возила Градске управе под редним 
бројем 30. за возило ИВЕЦО 2Ц3Ц регистарских ознака 
М19-А-029 погрешно је обрачуната тарифна група. Увидом 
у документацију утврђено је да се поменуто возило СГ – 
Радно ватрогасно тј у тарифној групи 10 – радна возила, 
а предметни понуђач га је сврстао у тарифну групу 5 – 
Специјална моторна возила.
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да и понуда понуђача АД „GRAWE OSIGURANJE“ 
Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 1. У табели А – 1. Возила Градске управе под 
редним бројем 24. приколица за чамце регистарских ознака: 
А37-Е-028, у тендерској документацији имала је остварени 
ниво бонуса од 30%, међутим увидом у књигу штетника 
Града Бијељина утврђено је да је поменута приколица 
имала један штетни догађај у претходном мјеродавном 
периоду, што значи да приликом следећег обрачуна премије 
осигурања примјењује се виши премијски разред, тј три 
премијска разреда више, са Р-03, полиса иде на Р-06, што у 
понуди није био случај.
 2. У табели А – 1. Возила Градске управе под 
редним бројем 25. приколица за чамце регистарских ознака: 
O65-М-346, у тендерској докумензацији имала је остварени 
ниво бонуса од 30% тј Р-3=20,21КМ, приликом следеће 
регистрације поменута приколица ће имати остварени ниво 
бонуса од 40% тј Р-2=17,32КМ, што значи да је погрешно 
обрачунат премијски разред.
 3. У табели А – 1. Возила Градске управе под редним 
бројем 28. Тојота Hilux регистарских ознака: К80-А-525, у 
тендерској документацији имала је остварени ниво бонуса 
од 30% тј Р-3=405,16КМ, приликом следеће регистрације 
поменуто возило ће имати остварени ниво бонуса од 40% 
тј Р-2=347,28КМ, што значи да је погрешно обрачунат 
премијски разред.
 4. У табели А – 2. Возила Градске управе – Возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина под редним 
бројем 13. Приколица Saris C2C регистарских ознака: 
М69-О-752, у тендерској документацији имала је остварени 
ниво бонуса од 40% тј Р-2=17,96КМ, приликом следеће 
регистрације поменута приколица ће имати остварени ниво 
бонуса од 50% тј Р-1=14,97КМ, што значи да је погрешно 
обрачунат премијски разред.
 5. У табели А – 2. Возила Градске управе – Возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина под редним 
бројем 15. Opel Combo регистарских ознака: Е90-А-552, у 
тендерској документацији имала је остварени ниво бонуса 
од 40% тј Р-2=347,28КМ, приликом следеће регистрације 
поменута приколица ће имати остварени ниво бонуса од 
50% тј Р-1=289,40КМ, што значи да је погрешно обрачунат 
премијски разред.

 Понуда понуђача ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево 
у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом, међутим дата понуда превазилази 
планирана средства у износу  од 7.521,76 КМ (без ПДВ-а) те  
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.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/22 од 
30.06.2022. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од  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:02-404-35/22
Бијељина, 
Датум: 07.07.2022. 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 ТВЈ-02/22

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.05.2022. године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 30/22 од 13.05.2022. године, а која се односи 
на набавку роба: KОМПРЕСОР ЗА ПУЊЕЊЕ БОЦА 
СА КОМПРИМИНИРАНИМ  ВАЗДУХОМ И ДРУГА 
ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА, понуду је доставио 
следећи понуђач:
 1. ДОО „ТEHPRO“ Бања Лука (Представник групе 
понуђача) и ДОО „ТEHPRO“  Београд   
(Члан групе понуђача)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II 
 Изабрани понуђач ДОО „ТEHPRO“ Бања Лука, као 
и његов члан групе ДОО „ТEHPRO“  Београд  је био дужан у 
складу са Законом о јавним набавкама  и одредбама Одлуке 
број: 02-404-94/22 од 08.06.2022. 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. Како изабрани 
понуђач ДОО „ТEHPRO“ Бања Лука, као и његов члан групе 
ДОО „ТEHPRO“  Београд  нису доставили у прописаном  
року тражене доказе, уговорни орган   је 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 оцјени понуда(2) број: 02-404-94/22 од 
08.07.2022. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-94/22   од 08.06.2022.
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:02-404-94/22
Бијељина, 
Датум: 13.07.2022. 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СГ-05/22

I
 У  поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 15.06.2022. године, а која се односи на набавку 
услуга: ИНФОРМИСАНОСТ  ГРАЂАНА СЕМБЕРИЈЕ О 
АКТИВНОСТИМА ГИК-А (УВИД У СПИСКОВЕ) понуду 
је  доставио следећи понуђач:
 1. ДОО  „ASTRA MEDIA“  Бијељина 

II
  Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО  „ASTRA MEDIA“  Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 - понуђач није доставио комплетан образац за 
цијену понуде (Прилог број 3 тендерске документације)  
како је прописано тендерском документацијом,
 - такође понуђач није потписао и овјерио нацрт 
Уговора у складу са тендерском документацијом.

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: 02-404-111/22 од 
13.07.2022. 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:02-404-111/22
Бијељина, 
Датум: 18.07.2022. 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:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-32/21

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума  уз 
провођење Е-аукција, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 21.01.2022. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр. 04/22 од 28.01.2022. године, на основу Исправке 
обавјештења о набавци објављеног на Порталу јавних 
набавки дана 04.04.2022. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 20/22  од 08.04.2022. године  и на основу Исправке 
обавјештења о набавци објављеног на Порталу јавних 
набавки дана 25.05.2022. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 
34/22  од 27.05.2022. године а која се односи на набавку роба: 
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ОСТАЛЕ ИНФОРМАТИЧКЕ 
ОПРЕМЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „ЕЛУР“ Кисељак
 2. ДОО „BISCOMMERCE“ Бања Лука
 3. ДОО „Network I“ Бијељина 
 4. ДОО „Copitrade“ Бијељина
 5. ДОО ’’INFOCOMP“, Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО „BISCOMMERCE“ Бања Лука 
није достављена у складу са захтјевима из тендерске 
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из 
следећих разлога: 
 -У прилогу 3- Образац за цијену понуде позиција 
под редним бројем 4. BAR CODE ЧИТАЧ  у техничкој 
спецификацији која се односи на број линија тражено 
је „minimalno 20 lines of light in omnidirectional pattern“  а 
понуђач је доставио понуду за бар код читач „ZEBRA LS 
1203“ која не одговара претходно наведеним условима.  
 Такође понуда понуђача ДОО ’’INFOCOMP“, 
Бијељина није достављена у складу са  захтјевима 
из тендерске документације, те се иста одбацује као 
неприхватљива из следећих разлога: 
 -У прилогу 3- Образац за цијену понуде позиција 
под редним бројем 4. BAR CODE ЧИТАЧ у техничкој 
спецификацији која се односи на број линија тражено 
је „minimalno 20 lines of light in omnidirectional pattern“  а 
понуђач је доставио понуду за бар код читач „ZEBRA LS 
1203“ која не одговара претходно наведеним условима.  
 Oстале понуде понуђача ДОО „COPITRADE“  
Бијељина, ДОО „ЕЛУР“ Кисељак  и ДОО „Network I“ 
Бијељина у потпуности испуњавају услове предвиђене 
тендерском документацијом, 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. ДОО „COPITRADE“  Бијељина  86.700,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО „ЕЛУР“ Кисељак   86.800,00 КМ без 
ПДВ-а
 3. ДОО „Network I“ Бијељина  86.800,00 КМ без 
ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „COPITRADE“  Бијељина, 

са понуђеном цијеном у  износу од:
86.700,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-228/21 од 
27.06.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ . Уколико понуђач у горе наведеном року 
не достави тражену документацију уговорни орган ће даље 
поступати у складу са ЗЈН.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 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 наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број:02-404-228/21
Бијељина, 
Датум: 04.07.2022. 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  ДД-14/22

I
 У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 17.05.2022.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 32/22 од 20.05.2022. године, и Исправке обавјештења 
о набавци објављеном на Порталу јавних набавки дана 
08.06.2022.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 38/22 од 10.06.2022. 
године,  а која се односи на набавку радова: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА ИЗГРАДЊИ ОГРАДЕ  ОКО 
ТЕРЕНА  СА ВЈЕШТАЧКОМ ТРАВОМ  У ОКВИРУ 
КОМПЛЕКСА  ГРАДСКОГ СТАДИОНА У  БИЈЕЉИНИ, 
понуду су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДД   „Galax-niskogradnja“ Брчко –носилац групе 
понуђача и ДОО „Папилон“ Челић –члан групе понуђача
 2. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина –носилац групе 
понуђача и ДОО ’’ПГП Градитељ“, Бијељина- члан групе 
понуђача и ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина- члан групе понуђача

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом,  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. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина   198.083,10 КМ 
без ПДВ-а
 2. ДД  „Galax-niskogradnja“ Брчко  200.852,15 КМ 
без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 

ДОО ’’ Радиша“, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

198.083,10 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-59/22 од 
29.06.2022. 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  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.

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

                                                             
Број:02-404-59/22
Бијељина,  
Датум: 06.07.2022. 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  СКП-26/22
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 13.06.2022. године; и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 39/22 од 17.06.2022. године а која се односи на набавку 
роба: НАБАВКА ИНСТРУМЕНТА ЗА ГЕОДЕТСКО 
СНИМАЊЕ  GNSS/GPS, понуде су доставили следећи 
понуђачи:
 1. ДОО „SV COMPANY“,  Трн, Лакташи
 2. ДОО  „S2 IT“ , Бања Лука 

II
 Након разматрања приспјелих понуда комисија 
је установила  да су све понуде достављене у складу са 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, и након проведене е-аукције, утврђена  коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
 1. ДОО „SV COMPANY“,  Трн, Лакташи 10.300,00 
КМ без ПДВ-а
 2. ДОО  „S2 IT“ , Бања Лука  10.600,00 КМ без 
ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „SV COMPANY“,  Трн, Лакташи 
са понуђеном цијеном у износу од

10.300,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
108/22 од 08.07.2022. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број:02-404-108/22
Бијељина, 
Датум: 13.07.2022. год.

   

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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ЛЕР-01/22
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције,  објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 15.06.2022. године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 
39/22 од 17.06.2022. године, а која се односи на набавку роба: 
НАБАВКА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА- НАБАВКА 
КЛУПА И КАНТИ ЗА ОТПАД, понуду је  доставио следећи 
понуђач:
 1. ДОО ’’МОСТ“ 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  ’’МОСТ“ Бијељина, 
са понуђеном цијеном у износу од : 

8.100,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-115/22 од 
08.07.2022. 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 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.

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

Број:02-404-115/22
Бијељина, 
Датум: 13.07.2022. 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  ТВЈ-04/22

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 27.06.2022. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 43/22 од 01.07.2022. године,  а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА-I I ФАЗА,  
понуду је доставио следећи понуђач:
 1. ДОО ''ПРИЗМА'' Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда 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:

398.997,46 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
127/22 од 14.07.2022. 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 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.

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

                                                             
Број:02-404-127/22
Бијељина, 
Датум: 18.07.2022. год.

 
 

   

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.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-11(3 Лотa)-Лот 2-п1/22
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 08.06.2022.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 38/22 од 10.06.2022. године, а која се односи на 
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ЈУГОИСТОЧНИ  ДИО 
ГРАДА БИЈЕЉИНА понуде су  доставили следећи понуђачи:
 1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
 2. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина (носилац групе) - 
(ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе))
 3. ДД  „Galax-niskogradnja“ Брчко

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

1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик........................................................
.......................................................................................19.430,55 КМ
2. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина..................................................
.......................................................................................19.450,00 КМ
3. ДД  „Galax-niskogradnja“ Брчко..................................................
................................................................................24.769.475,00 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик,
са понуђеном цијеном у износу од :

19.430,55 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-106/22 од 
18.07.2022. 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 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.

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

Број:02-404-106/22
Бијељина, 
Датум: 20.07.2022.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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ЛЕР-02/22

I
 У поступку јавне набавке роба путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.06.2022. 
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА 
ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА, понуде су  доставили следећи 
понуђачи:
 1. ДОО  „Екоцентар ГС“ Сребреник
 2. ДОО „Тим Аграр“  Патковача, Бијељина 

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  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. ДОО „Тим Аграр“  Патковача, Бијељина................. 
 .....................................................................8.110,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО  „Екоцентар ГС“ Сребреник.............................
.....................................................................8.120,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Тим Аграр“  Патковача, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

8.110,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-116/22 од 
18.07.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1842/22                                                              
Бијељина,                
Датум:  22.07.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21) и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града 
Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 У комисију за реализацију пројекта Енергетске 
ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије 
именују се:
 1. Љубиша Станишић, представник Градске управе 
Града Бијељина
 2. Бобан Станкић, замјеник представника Градске 
управе Града Бијељина

II
 Задатак именованих је да, заједно са представницима 
„Caritasa Švicarske“, као партнера у пројекту, учествују у 
изради и реализацији заједничких пројеката, учествују у 
провођењу јавне набавке за реализацију одабраног пројекта, 
као и праћење и контролу реализације пројекта,  да о томе 
сачине извјештај и исти доставе Градоначелнику Града 
Бијељина.

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

Број: 02-014-1-1758/22
Датум, 11.07.2022. 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 

Мјесна 
заједница 

Назив пројекта Вриједност Укупан 
број бодова 

Просјечна 
вриједност 

Коментар 

МЗ „Ново 
Насеље“  

„Реконструкција 
зграде Мјесне 

заједнице Ново 
Насеље“ 

29.858,15 КМ 
(34.934,04 КМ 

са ПДВ-ом) 

229 76,33 Пројекат је 
одобрен за 

финансирање. 

 

IV
 Понуђач ДОО „Тим Аграр“  Патковача, Бијељина 
дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
да достави оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених  изјава из члана 45. 
и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.
 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

                                                             
Број:02-404-116/22
Бијељина, 
Датум: 21.07.2022. год.

 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), Градоначелник Града Бијељина, 
доноси:

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТНОГ ПРИЈЕДЛОГА ПАРТНЕРСКЕ 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „НОВО НАСЕЉЕ“ БИЈЕЉИНА 
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“- ФАЗА II

Члан 1.
 Овом Одлуком се утврђује избор пројектног 
приједлога партнерске мјесне заједнице „Ново Насеље“ 
Бијељина у оквиру Пројекта „Јачање улоге мјесних 
заједница у Босни и Херцеговини“ – фаза II,  а на основу 
расписаног Директног позива за пројектну партнерску 
Мјесну заједницу „Ново Насеље“ Бијељина, број 02-014-1-
1661/22 од 27.06.2022. године и Писма споразума између 
Развојног програма Уједињених нација и Града Бијељина о 
имплементацији Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница 
у Босни и Херцеговини“ број 02-016-2/21 од 06.07.2021. 
године.

Члан 2.
 На основу утврђених евалуационих критеријума 
извршено је бодовање пројектног приједлога и избор 
пројектног приједлога партнерске мјесне заједнице, те је 
Комисија утврдила сљедеће:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ 

РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. 
ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему ребаланса 
буџета Града Бијељина за 2022. годину,  у  следећем саставу:
 1. Гордана Петровић,
 2. Александра Михајловић,
 3. Младен Арсеновић,
 4. Радиша Петровић,
 5. Миодраг Бешлић,
 6. Богдан Тадић,
 7. Љубиша Станишић, 
 8. Сретен Вучковић,
 9. Душан Трифковић.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1761/22
Датум; 11.7.2022. 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О  РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за одржавање и провођење 
јавне расправе о ребалансу буџета Града Бијељина за 2022. 
годину  у  следећем саставу:
 1. Љубиша Петровић,
 2. Радиша Петровић,
 3. Гордана Петровић,
 4. Александра Михајловић, 
 5. Марко Крајишник. 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1762/22
Датум; 11.7.2022. год.

 На основу члана  59. Закона о локалној  самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 
и 61/21) и члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени 
гласник Града Бијељина'', број: 9/17) и Споразума између 
Града Бијељина и Развојног програма Уједињених Нација 
(УНДП) у БиХ на имплементацији Пројекта „Јачање улоге 
мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ Градоначелник 
Града Бијељина, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за оцјењивање приједлога 

пројекта партнерскe мјесне заједнице „Ново Насеље“ 
у оквиру Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 

Босни и Херцеговини “ – II фаза
   

I
 Именује се Комисија за оцјењивање приједлога 
пројекта партнерске Мјесне заједнице „Ново Насеље“ у 
склопу Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и 
Херцеговини “ –  II фаза, у саставу:
 1. Анкица Тодоровић,  координатор пројекта, Град 
Бијељина;
 2. Драган Јовановић, пројектни асистент, Град 
Бијељина;
 3. Мирна Дабић Давидовић, теренска службеница 
на Пројекту, УНДП.

II
 Задатак Комисије је да утврди испуњеност 
елиминаторних критеријума и бодовање аплицираног 
пројекта, у складу са смјерницама за апликанте у оквиру 
Директног позива за пројектну партнерску Мјесну заједницу 
(МЗ) „Ново Насеље“ Бијељина у склопу Пројекта „Јачање 
улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини “ –  II фаза.
     

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

Број: 02-014-1-1768/22
Датум: 11.7.2022. год.

 На основу члана  59. Закона о локалној  самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16),  члана 
71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града 
Бијељина'', број: 9/17) и члана 6. став 2.  Правилника о 
поступку рјешавања захтјева грађана за накнаду штете 
настале усљед уједа паса луталица на територији Града 
Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 11/19)  
Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању Комисије за провјеру 

и процјену штета насталих уједом паса луталица на 
територији Града Бијељина,                    

  број 02-014-1-2921/19 од 22.7.2019.године   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Члан 1.
 У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за 
провјеру и процјену штета насталих уједом паса луталица 
на територији Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/19, 53/20 и 3/21) умјесто Благоја Поповић, 
представника вршиоца услуге Хигијеничарске службе на 
подручју Града Бијељина, именује се Душко Трифковић као 
представник услуге Хигијеничарске службе на подручју 
Града Бијељина.

Члан 2.
 Остали чланови наведеног Рјешења остају 
непромјењени.

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

Број: 02-014-1-1832/22                                                
Бијељина                                                                                 
Датум, 19. 7. 2022. год.

 
 На основу члана 90. став (3) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17) и чланa 
11. став 2. Одлуке о стипендирању ученика и студената, 
финасирању научноистраживачких радова и награђивању 
ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, 
број 16/21), Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К
О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ ЗА 
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И 
УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ 

ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, 
ДРЖАВНИМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА 

I
 У наставној 2021/2022. години утврђују се следећи  
износи једнократних новчаних награда:
1. За ученике генерације основних и средњих школа ...............
............................................................................................200,00 КМ
2. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили прво мјесто ....................................................200,00 КМ
3. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили друго мјесто ...................................................150,00 КМ
4. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили треће мјесто ...................................................100,00 КМ
5. За наставнике основних и средњих школа који су 
припремали ученике за републичка, државна или 
међународна такмичењима, а који су освојили једно од прва 
три мјеста ........................................................................200,00 КМ
    

II
 Ученицима који су на међународним, државним 
или републичким такмичењима освојили два или више 
првих, других или трећих мјесто, поред новчаног износа 
предвиђеног за освојено прво, друго или треће мјесто, 
додјељује се додатних 20% од износа једнократних новчаних 
награда предвиђених тачком I овог Закључка.

III
 Саставни дио овог Закључка су овјерени спискови 
са јединственим матичним бројевима и износима 
проглашених ученике генерације основних и средњих 
школа на подручју општине Бијељина, ученика и наставника 
који су освојили једно од прва три мјеста на републичким, 
државним и међународним такмичењима и наставника 
основних и средњих школа .

IV
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у   „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-61-2/22
Бијељина, 
Датум, 30. јун 2022.год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу Рјешења број 02/3-372-100/22 од 22.06.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 335 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 26“ улица 
Кнез Иво од Семберије број 26, Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „КНЕЗ 
ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 26“ улица Кнез Иво од Семберије број 
26, Регистарски лист број: 335.
Оснивачи: 23 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: Драгана Попић, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број:  02/3-372-100/22                                                         
Дана: 22.06.2022. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу Рјешења број 02/3-372-107/22 од 23.06.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 336 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „ПЕТРА КОЧИЋА 145 Б“ улица Петра 
Кочића 145 б, Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „ПЕТРА 
КОЧИЋА 145 Б“ улица Петра Кочића 145 б, Регистарски 
лист број: 336.
Оснивачи: 7 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: Шарић Новак, предсједник Скупштине станара 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број:  02/3-372-107/22                                                           
Дана: 23.06.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-108/22 од 22.06.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 337 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „СВЕТОГ САВЕ 19/1“ улица 
Светог Саве број 19,  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „СВЕТОГ 
САВЕ 19/1“ улица Светог Саве број 19,  Бијељина, 
Регистарски лист број: 337.
Оснивачи: 11 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: Крајишник Зоран, предсједник Скупштине 
станара заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-108/22                                                           
Дана: 23.06.2022. год.

   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст.инж.електр.и рачунара, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ПАПИРНЕ КАРТОТЕКЕ 
ПРЕДМЕТА
 
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
ЛЕР-06/22, БРОЈ: 02-404-125/22 ОД 17.06.2022. 
ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-28/22
 
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЈНИН-01 (5 
ЛОТОВА)-П2/22
 
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-12 (2 ЛОТА)/22

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-19-П1/22

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СГ-06-П1/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-18/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-19/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-02/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СГ-05/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-32/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-
14/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-26/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕР-
01/22

ОДЛУКА ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-04/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-11(3 ЛОТА)-
ЛОТ 2-П1/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕР-02/22

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТНОГ ПРИЈЕДЛОГА 
ПАРТНЕРСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „НОВО 
НАСЕЉЕ“ БИЈЕЉИНА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 
„ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БОСНИ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ“-ФАЗА II

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШТЕЊА ОБНОВЉИВИХ 
ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ПРИПРЕМУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2022. 
ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
ПАРТНЕРСКЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „НОВО 
НАСЕЉЕ“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ 
УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ“- II фаза

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА 
НАСТАЛИХ УЈЕДОМ ПАСА ЛУТАЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА, БРОЈ 02-014-1-
2921/19 ОД 22.7.2019. ГОДИНЕ

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 
2021/2022. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА И УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ 
КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ 
МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ 
26“ УЛИЦА КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ  БРОЈ 26, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПЕТРА КОВАЧЕВИЋА 145 
Б“ УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА 145Б, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СВЕТОГ САВЕ 19/1“ 
УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ 19, БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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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: 35 примјерака


