
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 19. септембар 2018. године  БРОЈ 20 / 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: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13) и члана 17.  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:

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

ШИФРА: СКП-Н-03/18

 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се непланирана 
јавна набавка следећих радова : ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ГРАНИЧНИ 
ПРЕЛАЗ  ДОЊЕ ЦРЊЕЛОВО (БИЈЕЉИНА)-ЈАМЕНА .
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 299.145,30 КМ (без ПДВ-а) 
односно 350.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена  са рaчуна посебних намјена - донације, 
и представљају донацију Савјета министара Босне и 
Херцеговине односно Министарства комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Јавна набавка  није предвиђена планом  јавних 
набавки  за 2018. годину, али је добијена Сагласност 
број: 02-014-1-2150/18 од 05.09.2018.године од стране 
Градоначленика, Начелника Одјељења за финансије и 
Начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине.
 Како се наведени гранични прелаз  ДОЊЕ 
ЦРЊЕЛОВО (БИЈЕЉИНА)-ЈАМЕНА све више користи 
како за путнички тако и за теретни саобраћај, а путна 
инфраструктура је у лошем стању, дио пута је са макадамском 
подлогом, те  је у  питању  јавни пут, реализацијом овог 
пројекта  повећао би се промет на граничном прелазу и  
побољшала економска  сарадња БиХ. 
 Донацијом Савјета министара Босне и Херцеговине 
односно Министарства комуникација и транспорта Босне 
и Херцеговине обезбјеђена су средства чиме су створени 
услови за покретање непланиране предметне јавне набавке. 
Поступак за реализацију јавне набавке је отворени поступак. 

Број: 02-404-187/18     
Бијељина
Датум, 12.09.2018. 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 24. 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:ОЗП-19-У1/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: 
ОЗП-19-У1/18

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих радова:

УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
: ‘’НАБAВКА И УГРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЉИНА’’, 
ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 1, НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР 

БРОЈ: 02-404-129/18
                  

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.675,22 КМ (без ПДВ) односно 
4.300,00 КМ (са ПДВ).Средства су обезбијеђена из буџета за 
2018. годину са буџетске ставке “Средства за инвестиције, 
одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине“ 
економски код 511200; потрошачка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења на осну члана 24. Закона о 
јавним набавкама.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 30 
дана од дана увођења у посао.

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

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

   

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

Број:02-404-183/18
Бијељина 
Датум: 03.09.2018. 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;02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БиЗ-05/18

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

САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОРИСНИЦИМА 
БОРАЧКО  ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ 

УВЛАСНИШТВУ ГРАДА 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 обезбијеђена 
из буџета за 2018. са буџетске ставке “Реконструкција 
и инвестиционо одржавање“  економски код 511200;  
потрошачка јединица 0005180. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени крајњи рок реализације 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:02-404-185/18
Бијељина 
Датум: 03.09.2018. 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), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-30—п2/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-30-п2/18

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

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ 
И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 51.282,05 (без ПДВ-а) односно 
60.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани МЗ суфинансирају 
набавку у износу од 50% што износи 25.641,03 КМ (без 
ПДВ-а) односно 30.000,00 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 511100-37; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.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:02-404-188/18
Бијељина 
Датум: 12.09.2018. 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: СКП-Н-03/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под 
шифром: СКП-н-03/18

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова :
ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА 
МЕЂУНАРОДНИ ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ  ДОЊЕ 
ЦРЊЕЛОВО (БИЈЕЉИНА)-ЈАМЕНА 
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 299.145,30 КМ (без 
ПДВ-а) односно350.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
су обезбијеђена  са рaчуна посебних намјена- донације, 
и представљају донацију Савјета министара Босне и 
Херцеговине односно Министарства комуникација и 
транспорта Босне и Херцеговине.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних  радова  је 60 дана од 
данa увођење у посао , а уговор важи  до 31.12.2018. године. 
Извођач радова је у обавезaн   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:02-404-187/18
Бијељина 
Датум: 12.09.2018. 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  ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-08-П1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РАДОВА  
под шифром: ТВЈ-08-П1/18

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ ЗА БОРАВАК 
ВАТРОГАСАЦА И ЗА СМЈЕШТАЈ ВАТРОГАСНИХ 

ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.837,60 KМ (без ПДВ-а) односно 
8.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
Града  за 2018. годину са буџетске ставке “Средства за инвестиције, 
одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине “ 
економски код 511 200; потрошачка јединица 0005125.

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке 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:02-404-186/18
Бијељина 
Датум: 07.09.2018. 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 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-41-п1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци радова  

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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под шифром: СКП-41-п1/18

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

ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У МЗ 
„ЛЕДИНЦИ“ У НАСЕЉУ „ПЕТ ЈЕЗЕРА“

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 14.529,91 КМ (без ПДВ-а) односно 
17.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2018. годину са буџетске ставке “Финанасирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина“ 
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 радова је 45 дана од 
дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018. 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:02-404-184/18
Бијељина 
Датум: 03.09.2018. 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-52/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.08.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,56/18 од 17.08.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Израда и монтажа клупа 
на подручју Града Бијељина,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 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-176/18
Бијељина 
Датум: 05.09.2018. 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 ДД-09-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
02.08.2018.године и у “Службеном гласнику БиХ” бр.55/18 
од 10.08.2018., а која се односи на набавку радова:”Изградња 
Дома културе у Новим Дворовима - II фаза”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО „Астра план“Брчко

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте  испуниле  услове предвиђене тендерском 
документацијом. Након спроведене е-аукције и Извјештаја 
о току и завршетку е-аукције са коначном ранг листом 
понуђача који су учествовали на е-аукцији, утврђено је да 
цијенa најповољније понуде премашује износ средстава 
предвиђених за реализацију  предметне јавне набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од 
обезбјеђених средстава за предметну набавку.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-168/18 од 
10.09.2018.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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

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

Број:02-404-168/18
Бијељина 
Датум: 12.09.2018. 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 ДД-н-02/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.08.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,58/18 од 24.08.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Проширење водоводне 
мреже у Амајлијама на парцелама к.ч. број : 2144/19,2144/20 и 
2144/47 на којима се граде вишепородични стамбени објекти 
у склопу пројекта СЕВ 2 и државног пројекта стамбеног 
збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма , 
подпројекат БиХ 3 ,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 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-180/18
Бијељина 
Датум: 12.09.2018. 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  БиЗ-03 /18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.08.2018.
године и у  Сл.гласнику Бих бр.56/18 од 17.08.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Уређење и опремање 
ентеријера Спомен собе погинулим борцима Војске 
Републике Српске,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: 32.332,40 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-173/18 од 
05.09.2018.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:02-404-173/18
Бијељина 
Датум: 07.09.2018. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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), 
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  ОЗП-22/18

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.08.2018.године, а која се односи на 
набавку роба:“ Набавка опреме за дигитализацију архивске 
грађе“, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Copitrade“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Copitrade“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. и члана 47. Закона о јавним набавкама.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14), поништити поступак јавне набавке.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 175/18 
од 06.09.2018.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 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.

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

Број:02-404-175/18
Бијељина 
Датум: 07.09.2018. 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-38/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
22.08.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.58/18 од 24.08.2018.
године, а која се односи на набавку радова: “Уградња 
семафорског уређаја на подручју Града Бијељина (ул.1. маја 
- Д.Барањина)”,понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

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 „Телефонија Видаковић“Добој, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 17.092,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 178/18 
од 12.09.2018.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:02-404-178/18
Бијељина 
Датум: 13.09.2018. 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: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-15/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.08.2018.
године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.59/18 од 31.08.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Извођење радова на 
реконструкцији објекта Соколски дом у Бијељини – I фаза 
(реконструкција дијела крова прекривеног цријепом), 
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: 52.893,84 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-179/18 од 
14.09.2018.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:02-404-179/18
Бијељина 
Датум: 17.09.2018. 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 “, 
изабран је као најповољнији понуђач :ДОО „Дезинсекција“ 
Бијељина са понуђеном цијеном у износу од : 59.340,50 КМ 
(без ПДВ-а). Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-133/18 од 
12.07.2018.године.

II
 У предметном поступку Одлуком о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-133/18 од 12.07.2018.
године изабран је као најповољнији понуђач ДОО ’’Еко 
заштита’’ Бијељина са понуђеном цијеном  у износу од: 
59.800,00 КМ (без ПДВ-а). Понуђач ДОО ’’Дезинсекција’’ 
Бијељина заступан по пуномоћнику адвокату Санелу 
Незирићу уложио је жалбу на поменуту Одлуку. Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука број: 
ЈН2-02-07-1-510-8/18 од 16.08.2018.године (протоколисана 
код уговорног орана под бројем: 02-404-133/18 од 24.08.2018.
године), усвојена је жалба као основана, те Одлука број: 02-
404-133/18 од 12.07.2018.године поништена, а предмет се 
враћа на поновни поступак.
 Поступајући по одредбама Рјешењем Канцеларије 
за разматрање жалби, филијала Бања Лука Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања 
Лука извршено је вредновање достављених понуда које 
испуњавају у потпуности услове прописане 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 “ДЕЗИНСЕКЦИЈА“, Бијељина 59.340,50 
КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”ЕКО ЗАШТИТА“, Бијељина 59.400,00 
КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО ‘’ДЕЗИНСЕКЦИЈА’’ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 59.340,50 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 133/18 
од 11.09.2018.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 
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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: 17.09.2018. 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-11-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.08.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.56/18 од 17.08.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга: Садња дрворедних 
садница, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. АД „Комуналац“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу Сагласности 
бр.02-014-1-2151/18 од 05.09.2018.године и наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 АД „Комуналац“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 10.300,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-174/18 од 
14.09.2018.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:02-404-174/18
Бијељина 
Датум: 19.09.2018. 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-21(4 лота)/18

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.08.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.58/18 од 24.08.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга: Организовање зимске 
службе на подручју Града Бијељина у сезони 2018/2019,
понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини и Јањи

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2:  Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019– рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју града бијељина – источни дио

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
 2. ДОО „Dis company“Бијељина

 Лот 3: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – сјеверни дио

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
 2. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина

 Лот 4: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019– рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – западни дио

 1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

II
 Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини и Јањи

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да је иста у потпуности    испунила услове 
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предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач

 ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 76.830,00 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 ће у складу са чланом 69. став 
2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник БИХ,бр.39/14), 
поништити поступак јавне набавке за лот 1.

 Лот 2: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019– рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју града бијељина – источни дио

 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 “Dis company“Бијељина 31.190,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО” Бијељина пут“Бијељина 33.864,00 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Dis company“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 31.190,00 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 3: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – сјеверни дио

 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 “ПГП Градитељ“Бијељина 31.166,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО” Бијељина пут“Бијељина 33.624,00 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 31.166,00 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. 

 Лот 4: Организовање зимске службе у сезони 
2018/2019– рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – западни дио

 Након разматрања приспјелих понуда 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 „Јовић С&Д“, Угљевик са понуђеном цијеном у 
износу од 31.220,00 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.  Закона о јавним набавкама.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14), поништити поступак јавне набавке за лот 4.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-177/18 од 
14.09.2018.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:02-404-177/18
Бијељина 
Датум: 18.09.2018. год.

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

I
 За праћење изградње објекта Центра за социјални 
рад Бијељина именују се:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ, координатор
 2. ЉУБИША ТАНАЦКОВИЋ, замјеник 
координатора.

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

Број: 02-014-1-2128/18
Бијељина
Датум; 3. септембар 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број:97/16) и члана 
90. Статута општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“,број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина дана 
21.  августа 2018. године, д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КРИТЕРИЈУМИМА  И ПОСТУПКУ 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И 

УЧЕНИКА,ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И НАГРАЂИВАЊЕ 

УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

Члан 1.
 У члану 3 Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање научно-
истраживачког рада и  награђивање ученика и наставника 
(„Службени гласник општине Бијељина“,број: 21/06, 27/07, 
22/09 и 23/13)  став (2) мијења се и гласи:

 „Конкурс се објављује на званичној интернет 
презентацији Града Бијељина и огласној табли Градске 
управе Града Бијељина.“

Члан 2.
 У истом члану мијења се став (3) и гласи:

 „ Рок за подношење птијава износи 21 дан од дана 
објављивања конкурса на огласној табли Градске управе 
Града Бијељина.“
 

Члан 3.
 У свим члановима гдје се наводи ријечи „уговор 
о стипендирању“ замјењују се ријечима : „рјешење о 
стипендирању“.

Члан 4.
 У члану 10. став( 3)  ријечи „раскида уговор“ 
замјењује се ријечима:

Члан 5.
 У члану 28. мијења се став( 3)  и гласи:

 „Комисија има пет чланова, од којих два из реда 
службеника Градске управе Града Бијељина, један уз реда 
одборника Скупштине Града и два представника јавних 
високошколских установа са сједиштем у Бијељини.“

Члан 6.
 У члану 29. мијења се став( 1)  и гласи:

 „Конкурс се објављује на званичној интернет 
презентацији Града Бијељина и огласној табли Градске 
управе Града Бијељина.“

Члан 7.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Бијељина“.

Број: 02-020-9/18
Б и ј е љ и н а,
Датум,21.08.2018.год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-32/18 од 06.08.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 12 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање Заједнице етажних власника   „НЕЗНАНИХ 
ЈУНАКА БРОЈ 77 ЛАМЕЛА Б“ Бијељина, Улица Незнаних 
јунака број 77 ламела Б, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БРОЈ 77 ЛАМЕЛА Б“ Бијељина, 
Улица Незнаних јунака број 77 ламела Б,   Регистарски лист 
број: 12.
 Оснивачи: 12  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: Наташа Стевановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
 Ранији заступник Заједнице Драган Пекић.

Број:  02/3-372-32/18
Бијељина, 
Дана:  06.08.2018. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПОСЕБНА ОДЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОЗП-19-У1/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-30-п2/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
ТВЈ-08-П1/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-41-п1/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-52/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-30-п1/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-09-п1/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-н-02/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БиЗ-03/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-22/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-38/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-15/18

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-11-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-21 (4 лота)/18

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРАЋЕЊЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И 
ПОСТУПКУ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 
И УЧЕНИКА, ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И НАГРАЂИВАЊЕ 
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 
БРОЈ 77 ЛАМЕЛА В“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 
НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БРОЈ 77 ЛАМЕЛА В

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


