
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 23. јул 2018. године  БРОЈ 16 / 2018

 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 
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 

РАДОВА ШИФРА: ДД-17(3 Лота)/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-17(3 лота)/18

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих  РАДОВА:
-ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ВЈЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА-
ЛОТ 1: Израда фасаде на храму Светог Саве у Батковићу и 
помоћним објектимау склопу истог
 ЛОТ 2:  Изградња цркве у селу Патковача
 ЛОТ 3: Уређење ограде  око порте Храма Светих 
Апостола Петра и Павла

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  17.094,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно  20.000,00 КМ (са ПДВ-ом), за Лот 1 предвиђено 
је 4.273,51 КМ (без ПДВ-а) односно  5.000,00 КМ (са ПДВ-
ом), за Лот 2 предвиђено је 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) односно  
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за Лот 3 предвиђено је 4.273,51 
КМ (без ПДВ-а) односно  5.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
је обезбиједило Министарство за људска права и избјеглице 
БиХ, Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, Фонд за 
повратак БиХ.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних радова за Лот 1 је 
15  дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у 
посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора. 
За Лот 2 рок за реализацију предметних радова је 20  дана од 
дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року 
од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора. За Лот 3 
рок за реализацију предметних радова је 20  дана од дана 

увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 
10 (десет) дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-150/18                
Бијељина
Датум, 09.07.2018. 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 
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 број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:КГН-Н-02/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: 
КГН-н-02/18

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

САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА ЧИТАОНИЦЕ У 
МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГАЛАЦ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.188,03 (без ПДВ-а) односно 
40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена 
са буџетске ставке “Реконструкција и инвестиционо 
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одржавање“ - економски  код 511 200, потрошачка  јединица 
0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка  
уз провођење поступка ‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
радова  је 15 (петнаест) дана од дана увођења у посао, а 
извођач ће бити уведен и посао у року од 10 (десет) дана од 
дана потписивања уговора.

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

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

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

Број: 02-404-151/18
Бијељина, 
Датум: 09.07.2018. 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 и члана 8. Закона о јавним набавкама  (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР-н-02/18

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: 
ПР-н-02/18

II
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :

ФОРУМ ИЗ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА И ПОВЕЋАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА ПРИВРЕДЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Афирмација 
предузетништва, студија, сајмови“ - економски  код 415 200, 
потрошачка  јединица 0005150 .

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама.

V
 Крајњи рок за реализацију предметних услуга је 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: 02-404-152/18
Бијељина, 
Датум: 09.07.2018. 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 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:КГН-н-03/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: 
КГН-н-03/18

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

ОСИГУРАВАЊЕ И НАДЗОР ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У 
ГРАДСКОМ ПАРКУ

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 буџетске ставке  “Суфинансирање пројеката и активности 
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности “, економски 
код 412 900, потрошачка јединица 0005120.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда  уз провођење поступка 
‘’Е-аукције’’.
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V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке робе 
је 30 (тридесет) дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-154/18
Бијељина, 
Датум: 17.07.2018. 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 
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 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-50/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-50/18

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

-„ИЗГРАДЊА, АСФАЛТИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА 
УЛИЦА, ПУТЕВА И СТАЗА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА“-

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 191.452,99 КМ (без ПДВ-а) 
односно 224.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. 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 .

V
 Рок за реализацију предметних радова је 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 
31.12.2018.године. Извођач радова је у обавези да започне 
предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења 
писменог налога.

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: 02-404-153/18
Бијељина, 
Датум: 17.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 СКП-01/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.06.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,44/18 од 29.06.2018.године 
а која се односи на набавку роба: „Набавка декоративне 
расвјете,”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, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
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другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-135/18
Бијељина 
Датум: 18.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ОТКАЗУ  ПОСТУПКА јавне набавке ТВЈ-01/17

I
 У поступку јавне набавке РОБА:” Ватрогасно 
возило-аутомеханичка љества  Л32 метра”као најповољнији 
понуђач  изабран је  Д.О.О “М.Г.С. ГРУПА”КРАЉЕВИЦА 

II 
 Након истека законског рока ,израђен је уговор  који 
је потписан  од стране  Градоначелника 04.04.2018.године 
.Дана 05.04.2018.године  изабраном понуђачу  је путем 
поште и факса  достављн допис  број: 02/12-404-1-164/18  
да је истекао рок за потписивање  уговора три дана од дана 
пријема обавјештења . Изабрани понуђач није се одазвао и 
није дошао  да потпише наведени уговор . Дана  12.04.2018. 
године путем меила  смо обавјештени да ће директор  бити 
на путу у САД-у .
 Изабрани понуђач,односно директор није дошао  
да потпише  предметни уговор у  просторијама  градске 
управе. О свему горе наведеном обавјештем је Кабинет 
Градобначелника  јер се код њих налази уговор. 
                                                                                 

 III
 Поступак се отказује  у складу са чланом 69. Закона 
о јавним набавкама БиХ, из разлога што се изабрани понуђач 
није појавио да потпише уговор  а у поступку је учествовао 
као једини  понуиђач , те се наведене околности нису могле 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке .                                                 
                                                                               

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

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

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

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

Број:02-404-237/17
Бијељина 
Датум: 17.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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-34(ц1,6 лотова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.06.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.38/18 од 08.06.2018.године, а 
која се односи на набавку радова: Изградња и асфалтирање 
путева и улица на подручју Града Бијељина у сарадњи са 
Министарством за људска права и избјеглице БиХ,понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Патковача, укупне дужине 322,00 m

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2:  Асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ 
Патковача, укупне дужине 495,00 m

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“Бијељина

 Лот 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Балатун, укупне дужине 404,00 m

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“Бијељина

 Лот 4: Асфалтирање улице Париске комуне у МЗ 
Ново Насеље, дужине 658,00 m

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 5: Асфалтирање-пресвлачење улице Петра 
Кочића у Бијељини, укупне дужине 860,00 m

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Лот 6: Асфалтирање 4 некатегорисанa пута у МЗ 
Нови Дворови Ул. Мајевичких Бригада

 1. ДОО „Монт градња“ Угљевик
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

II 
 Лот 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Патковача, укупне дужине 322,00 m

 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, извршено вредновање  

 1. ДОО “Монт градња” Угљевик ....................................
.................................................................. 28.708,92 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Бијељина пут“, Бијељина ................................
...................................................................30.391,70 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Монт градња“, Угљевик са понуђеном цијеном 
у износу од ........................... 28.708,92 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 2: Асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ 
Патковача, укупне дужине 495,00 m

 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, извршено вредновање  

 1. ДОО “Монт градња” Угљевик ....................................
.................................................................. 37.774,60 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Бијељина пут“, Бијељина ..................................
.................................................................. 38.038,95 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Монт градња“, Угљевик са понуђеном 
цијеном у износу од 37.774,60 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Балатун, укупне дужине 404,00 m

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је  основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  

 1. ДОО “Монт градња” Угљевик ....................................
................................................................... 30.540,72 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Бијељина пут“, Бијељина ..................................
................................................................... 35.507,23 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Монт градња“, Угљевик са понуђеном цијеном у 
износу од 30.540,72 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 4: Асфалтирање улице Париске комуне у МЗ 
Ново Насеље, дужине 658,00 m

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је  основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  

 1. ДОО “Монт градња” Угљевик ................................
................................................................... 63.970,20 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Бијељина пут“, Бијељина ..................................
................................................................... 67.506,56 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Монт градња“, Угљевик са понуђеном 
цијеном у износу од 63.970,20 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 5: Асфалтирање-пресвлачење улице Петра 
Кочића у Бијељини, укупне дужине 860,00 m

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је  основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  

 1. ДОО “Бијељина пут” Бијељина .................................
.................................................................. 58.059,35 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Монт градња“, Угљевик .....................................
.................................................................. 58.272,17 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 58.059,35 КМ (без ПДВ-а)

 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  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 

 Лот 6: Асфалтирање 4 некатегорисанa пута у МЗ 
Нови Дворови Ул. Мајевичких Бригада

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је  основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  

 1. ДОО “Бијељина пут” Бијељина ................................
................................................................. 111.198,08 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Монт градња“, Угљевик .....................................
................................................................ 119.862,90 КМ без ПДВ-а
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 111.198,08 КМ (без ПДВ-а)

 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  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-115/18 од 
03.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-115/18
Бијељина 
Датум: 06.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-40/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
07.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.40/18 од 15.06.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: Израда идејног 
рјешења за водоснабдијевање  јужног дијела Семберије, 

понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Завод за водопривреду“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Завод за водопривреду“ Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 25.599,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-126/18 од 
06.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-126/18
Бијељина 
Датум: 09.07.2018. год

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке  СКП-44 (2 лота)/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
07.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.40/18 од 15.06.2018.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња и 
реконструкција путне инфраструктуре “, понуду је  доставио 
следећи понуђач:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Лот 1: Реконструкција улице Димитрија Туцовића

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

 Лот 2: Реконструкција улице Раје Бањичића

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II
 Лот 1: Реконструкција улице Димитрија Туцовића

 Након разматрања приспјеле понуде, а на основу 
Сагласности бр.02/3-37-1-1256/18 од 04.07.2018.године и бр. 
02-014-1-1052/18 од 09.07.2018.године, установљено је да је 
иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Бук промет“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 65.048,00 КМ (без ПДВ-а) 

 Лот 2: Реконструкција улице Раје Бањичића

 Након разматрања приспјеле понуде, а на основу 
Сагласности бр.02/3-37-1-1256/18 од 04.07.2018.године и бр. 
02-014-1-1052/18 од 09.07.2018.године, установљено је да је 
иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 

 ДОО „Бук промет“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 128.332,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 114/18 
од 10.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-114/18
Бијељина 
Датум: 11.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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  ОЗП-20/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 12.06.2018.
године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.40/18 од 15.06.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Реконструкција мокрог 
чвора тоалета код шалтер сале број 1 у Градској управи Града 
Бијељина., понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Призма“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
 
ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у  износу 
од: 15.234,34 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-125/18 од 
09.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-125/18
Бијељина 
Датум: 11.07.2018. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-45/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
08.06.2018.године и у „Службеном гласнику БиХ бр.40/18 
од 15.06.2018.године, а која се односи на набавку рaдова: “ 
Наставак изградње пјешачко бициклистичке стазе у насељу 
Пет језера”,понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Радиша“,Бијељина
 2. ДОО „Бијељина пут“, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  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  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији

 1. ДОО “Бијељина пут“, Бијељина .................................
.................................................................. 20.861,25 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Радиша“, Бијељина .............................................
................................................................... 21.276,25 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 20.861,25 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/18 од 
09.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-109/18
Бијељина 
Датум: 11.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-37/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.06.2018.
године и у „Службеном гласнику БиХ бр.42/18 од 22.06.2018.
године, а која се односи на набавку рaдова: “ Изградња нове 
приступне саобраћајнице до нивоа макадамског коловоза у 
МЗ Ново насеље ”,понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Dis company“,Бијељина
 2. ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, , извршено вредновање  

 1. ДОО “Dis company“, Бијељина ...................................
................................................................... 51.236,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО” Јовић С&Д“, Угљевик  51.282,00 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Dis company“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 51.236,00 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-128/18 од 
10.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-128/18
Бијељина 
Датум, 11.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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  ПР-02-п1/18

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
19.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.42/18 од 22.06.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: “Општа 
систематска дератизација на подручју Града Бијељина “, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1.  ДОО „Дезинсекција“ Бијељина
 2. ДОО „Еко заштита“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Дезинсекција “ Бијељина није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што дио понуде који се односи на цијену није попуњен 
у складу са тендерском документацијом, односно на 
цијену понуде није обрачунат ПДВ како је предвиђено 
тендерском документацијом. У понуди понуђача 
ДОО“Дезинсекција“Бијељина на страни 1,2 и 3 је Изјава 
понуђача, која је саставни дио тендерске документације.Под 
тачком 2 наведено је да понуђач упише цијену без ПДВ-а 
гдје је уписан износ од 59.500,00 КМ, у рубрици која се 
односи на понуђени попуст уписана је коса црта,а у рубрици 
за укупну цијену понуде без ПДВ-а са укљученим попустом 

уписан је износ од 59.500,00 КМ. У рубрици та уписивање 
ПДВ-а од 17% понуђач је уписао 0,00, а потом у рубрику за 
укупну цијену за уговор са ПДВ-ом уписано је 59.500,00 КМ, 
што је написано и словима. На основу наведеног, понуда 
се одбацује у складу са чланом 68. став 4 тачка а) Закона о 
јавним набавкама(„ Службени гласник БиХ“ бр.39/14).

 Понуда ДОО „Еко заштита“ Бијељина у потпуности 
је испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Еко заштита „ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 59.800,00 КМ (без ПДВ-а) 

 Изабрани понуђач ДОО“Еко заштита“ Бијељина 
дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерену копију  Потврде надлежне 
пореске управе или извод из евиденције на основу које се 
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и 
инвалидско и здравствено осигурање.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 133/18 
од 11.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-133/18
Бијељина 
Датум, 12.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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 

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-02-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путемконкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.06.2018.године, а која се односи на 
набавку радова: Израда и монтажа канти за смеће у ужем 
центру града, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина

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

 ДОО „Радиша“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 8.546,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-132/18 од 
16.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-132/18
Бијељина 
Датум: 17.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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  ОЗП-19/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.06.2018.
године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.42/18 од 22.06.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Набавка и уградња 
прозора за зграде у власништву Градске управе Града 
Бијељина., понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Призма“ Бијељина

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

 ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 18.600,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-129/18 од 
13.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-129/18
Бијељина 
Датум: 17.07.2018. год

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 16 - Страна 11Службени гласник Града Бијељина23. јул 2018.

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке  ОЗП-13(2 лота)/18

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
22.05.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.34/18 од 25.05.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: “ Oсигурање 
имовине и лица и осигурање и регистрација службених 
аутомобила Градске управе Града Бијељина током 2018. и 
2019. године“, понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе  
Града Бијељина

 1. ДД “Брчко гас осигурање“ Брчко
 2.  АД „Дунав осигурање“, Бања Лука
 3. АД „Атос осигурање“ Бијељина
 4. ДД „АСА осигурање“ Сарајево

 Лот 2: Осигурање и регистрација службених 
аутомобила Градске управе Града Бијељина

 1. ДД „Сарајево осигурање“Подружница Бања 
Лука, Источно Сарајево
 2. АД „Атос осигурање“ Бијељина
 3. АД „Дрина осигурање“ Милићи
 4. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина

II
 Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе  
Града Бијељина

 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, , извршено вредновање  

 1. ДД “АСА осигурање” Сарајево ................................
.................................................................. 20.945,52 КМ без ПДВ-а
 2. АД”Атос осигурање“, Бијељина  ................................
................................................................ 28.214,125 КМ без ПДВ-а
 3. АД”Дунав осигурање” Бања Лука .............................
................................................................. 28.351,22  КМ без ПДВ-а
 4. ДД”Брчко гас осигурање” Брчко ...............................
.................................................................. 33.324,35 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДД „АСА ОСИГУРАЊЕ“Сарајево, са понуђеном 
цијеном у  износу од: ....................... 20.945,52 КМ (без ПДВ-а) 

 Лот 2: Осигурање и регистрација службених 
аутомобила Градске управе Града Бијељина

 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, , извршено вредновање  

 1. ДД “Сарајево осигурање” Подружница Бања 
Лука, Источно Сарајево, .................... 23.799,34 КМ без ПДВ-а
 2. АД”Дрина осигурање“, Милићи ................................
.................................................................. 24.161,49 КМ без ПДВ-а
 3. АД”Нешковић осигурање” Бијељина .......................
................................................................... 26.736,52 КМ без ПДВ-а
 4. АД”Атос осигурање” Бијељина .................................
.................................................................. 26.996,76 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДД „САРАЈЕВО ОСИГУРАЊЕ“Подружница Бања 
Лука,Источно Сарајево са понуђеном цијеном у  износу од:
23.799,34КМ (без ПДВ-а) 

 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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 96/18 од 
16.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-96/18
Бијељина 
Датум: 18.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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 :

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  А 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-16(2 лота)/18-лот 2

 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
05.04.2018.године и у Службеном гласнику БиХ БР.23/18 од 
13.04.2018.године а која се односи на набавку услуга:”Израда 
и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 
на подручју Града Бијељина, лот 2: Израда и одржавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и 
некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина, 
а у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби 
Бања Лука број: ЈН-02-07-1-362-7/18 од 05.07.2018.године и 
извршеног поступка вредновања, као најповољнији понуђач 
за Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на 
подручју Града Бијељина ,изабран је понуђач ДОО ‘’SACOM’’ 
Илијаш са понуђеном цијеном у износу од 29.847,00 КМ (без 
ПДВ-а) и поништава се Одлука о избору најповољнијег 
понуђача број: 02-404-74/18 од 16.05.2018.године у дијелу 
који се односи на Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У предметном поступку јавне набавке СКП-16 
(2 лота)/18 за Лот 2 - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина, уложена је жалба 
понуђача  ДОО”SACOM “Илијаш која је усвојена Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-
07-1-362-7/18 од 05.07.2018.године и поништена је Одлука 
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-74/18 од 
16.05.2018.године за лот 2. На основу наведеног извршена 
је исправка Записника о оцјени понуда, односно извршена 
поновна оцјена понуда.

 На основу поменутог Рјешења Канцеларије за 
разматарње жалби Бања Лука, понуда понуђача ДОО”SA-
COM“ Илијаш испуњава услове прописане тендерском 
документацијом,те је
на основу критеријума најнижа цијена технички 
задовољвајуће понуде извршено  вредновање понуда за 
ЛОТ 2 : Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на 
подручју Града Бијељина

 Р.бр. Назив  понуђача Понуђена цијена (без 
ПДВ-а)

 1. ДОО „SACOM“ Илијаш ..................... 29.847,00 КМ
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина ........ 34.186,00 КМ

 и оцијењено је да је најповољнији понуђач 

 ДОО „SACOM“ Илијаш, са понуђеном цијеном у 
износу од  29.847,00 КМ (без ПДВ-а)

 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.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 
 Исправка Записника о оцјени понуда број: 02-404-
74/18 од 17.07.2018.године саставни је дио ове Одлуке.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке 
дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 
10 дана од дана пријемa исте.Жалба се изјављује уговорном 
органу у писаној форми директно или препорученом 
поштанском пошиљком.Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла 
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном 
понуђачу и другим странкама у поступку

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

Број:02-404-74/18
Бијељина 
Датум: 18.07.2018. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке: ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2018.ГОДИНИ 
објављеног на веб страници Града Бијељина 06.07.2018. 
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације у поступку јавне 

набавке ПЉ-03-п1/18

 1 .Понуђач Д.О.О. ‘’ФРАНКО ЏЕП’’ Вршани 
испуњава услове претквалификације у предмету јавне 
набавке – ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2018.ГОДИНИ
 2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани позивом за достављање  почетних понуда који 
је саставни дио ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 06.07.2018.. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке 
– ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2018.ГОДИНИ. Основ за вођење 
преговарачког поступка је прописан чланом 21. Закона о 
јавним набавкама.
 У фази претквалификације понуђач ДОО 
‘’ФРАНКО ЏЕП’’ Вршани, као једини учесник у поступку, 
дана 19.07.2018. године  доставио је захтјев за учешће.
 Анализом достављеног захтјева утрђено је 
да понуђач ДОО ‘’ФРАНКО ЏЕП’’ Вршани испуњава 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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претквалификационе услове прописане тендерском 
документацијом
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 19.07.2018. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације у којем је констатовано да 
се понуђачу ДОО ‘’ФРАНКО ЏЕП’’ треба упутити позив  за 
достављање почетне понуда и вођење преговора.
 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 21., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
  
Број:  02-404-147/18   
Бијељина,
Датум:19.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
 ОЗП-14/18

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 15.06.2018.године, а који се односи на набавку 
услуга:Технички преглед службених аутомобила Градске 
управе Града Бијељина, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО“Нешковић“ Бијељина
 2. Компанија“Боксит“АД, Милићи

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО“Нешковић“ Бијељина није испунила 
услове прописане тендерском документацијом из разлога 
што није достављен адекватан образац за цијену понуде 
који је саставни дио тендерске документације.

  Понуда Компанија“Боксит“ АД, Милићи испунила 
је све услове предвиђене тендерском документацијом, те је 
на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде , оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 

 Компанија“Боксит“ АД, Милићи,са понуђеном 

цијеном у  износу од: 3.153,00 КМ(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-130/18 од 
19.07.2018. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-130/18
Бијељина 
Датум: 20.07.2018. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 20. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 8. став 1. и члана 10. Одлуке о овлашћењима 
за прибављање и располагање имовином општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 31/07, 4/10 и 
12/10 ) Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА - СВОЈИНЕ НА 

ОПШТИНУ ШЕКОВИЋИ
НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ

Члан 1.
 Преноси се право располагања – својине са Града 
Бијељина на општину Шековићи на ватрогасном возилу, 
следећих карактеристика: 

 -  врста возила: Н2- теретно возило  
 -  марка возила: Застава 80.10
 -  регистарска ознака: Ј59-Е-896
 - 1987. годиште
 - максимална снага: 74 КW
 - радни обим мотора: 4500 cm
 - облик каросерије: СГ – специјално-цистерна
 - маса возила: 4660 кг
 - број шасије: 86035566
 - број мотора: 630316

Члан 2.
 Право располагања – својине на покретној ствари 
из члана 1. ове Одлуке преноси се без накнаде.
  

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 16 - Страна 14 23. јул 2018.

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

Број: 02-014-1-1106/18   
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 18. јул 2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-29/18 од 02.07.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 200 упис регистрације Заједнице 
етажних власника   „МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 
11“ улица Мајора Драгутина Гавриловића бр. 11 Бијељина, 
са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 11“ улица Мајора 
Драгутина Гавриловића бр. 11 Бијељина ,  Регистарски лист 
број: 200.
 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.
 Заступници: Сања Лазић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-30/18  
Бијељина,
Дана:  06.07.2018. год

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-30/18 од 06.07.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 148 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника  
„БАЈЕ СТАНИШИЋА 1А“ Бијељина, улица Баје Станишића 
број 1а,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„БАЈЕ СТАНИШИЋА 1А“ Бијељина, улица Баје Станишића 
број 1а  Бијељина,  Регистарски лист број: 148.
 Оснивачи: 31 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: Тихомир Буха, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Блажан Максимовић.

Број:  02/3-372-30/18  
Бијељина,
Дана:  06.07.2018. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
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НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-17(3 Лота)/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: КГН-н-02/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-н-02/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-н-03/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-50/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-01/18

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-01/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-34(ц1, 6 лотова)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-40/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-44(2 лота)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-20/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-45/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-37/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПР-02-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-02-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-19/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-13(2 лота)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

СКП-16(2 лота)/18- лот 2

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПЉ-03-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ОЗП-14/18

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА 
СВОЈИНЕ НА ОПШТИНУ ШЕКОВИЋИ НА 
ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА 11“ УЛИЦА МАЈОРА 
ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА БР. 11 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ПРОМЈЕНИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ 
ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХХ 
ВЛАСНИКА „БАЈЕ СТАНИШИЋА 1А“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА БАЈЕ СТАНИШИЋА БРОЈ 1а

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


