Службени гласник
Града Бијељина
Година LIII

20. јул 2017. године

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број:97/16 ) и 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),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-10/17
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром:
ОЗП-10/17
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће
се набавка следећих услуга:
ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА
РУЧКА/ВЕЧЕРЕ
И
ПРЕНОЋИШТА ИЗ
ФОНДА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ЗА ГОСТЕ, ЗВАНИЧНИКЕ ИНСТИТУЦИЈА И
ОРГАНИЗАЦИЈА, МАНИФЕСТАЦИЈА (ПОВОДОМ
ОБИЉЕЖАВАЊА СЛАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДАНА
ГРАДА) И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ
ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 36.153,84 КМ (без ПДВ)
односно 42.300,00КМ (са ПДВ).
Средства се обезбјеђују из буџета за 2017.
годину и то:
-12.250,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови репрезентације“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005110 .
-14.000,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови обиљежавања манифестација, значајни
датуми“ економски код 412900, потрошачка јединица
0005110 .
-6.400,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Трошкови репрезентације“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005120 .
-1.600,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџе тске
с тавке “Непомену те услуге-материја лни трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка
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јединица 0005160 .
-1.100,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Материјални трошкови службе“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005170 .
-1.200,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Непоменуте услуге-м.т. службе“ економски код 412900
, потрошачка јединица 0005140 .
-800,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге-материјални трошкови“
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005210 .
-500,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге-материјални трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005220 .
-600,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге-материјални трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005180 .
-1.400,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге-м.т. службе“ економски код
412900 , потрошачка јединица 0005130 .
-1.750,00 КМ (с а ПДВ-ом) с а бу џе тске
с т авке “Ос т а ле усл у ге- материја лни т р ошкови
сл у жб е“ економски код 412900 , пот р ошачка
јединица 0005240
-200,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге- материјални трошкови
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица
0005230
-500,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке “
Материјални трошкови службе“ економски код 412900 ,
потрошачка јединица 0005151.
IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама.
V
Предвиђени рок пружања услуга је од дана
закључивања Уговора до 31.12.2017.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
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формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ов а Одл у ка с т у па на снагу даном
доношења, а о бјавиће се у “Сл у жб еном гласник у
Гра да Бијељина”.
Број:02-404-138/17
Бијељина,
Датум:06. јул 2017.године

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-139/17
Бијељина,
Датум:10. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број:97/16 ) и 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),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ОЗП-Н-02/17

ПРИСТУПА СЕ
ОЗП-Н-02/17

20. јул 2017.

I
набавци роба под шифром:

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће
се набавка следећих роба:
Набавка службеног путничког аутомобила за
потребе Кабинета Градоначелника.
III
Предвиђени максимални износ
средстава
за реализацију јавне набавке је 106.837,60 КМ (без
ПДВ) односно 125.000,00 КМ (са ПДВ). Средства се
обезбјеђују из буџета за 2017. годину и то са буџетске
ставке “Набавка опреме за Административну службу
и Скупштину“, економски код 511300 , потрошачка
јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Предвиђени рок за реализцију набавке је 10
дана од дана закључивања 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.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ) 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 УСЛУГЕ ШИФРА:
ОЗП – 12(2Лот-а)ЛОТ2-П1/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: ОЗП – 12(2Лот-а)ЛОТ2-П1/17
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће
се јавна набавка следећих услуга:
ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке за ЛОТ 2 је 18.547,01 КМ
(без ПДВ) односно 21.700,00 КМ (са ПДВ).Средства су
обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови осигурања
имовине колективно осигурање, трошкови одржавања
лиценци“ економски код 412700; потрошачка јединица
0005240 и то:
- за Лот 2 средства у износу од 11.079,49
КМ (без ПДВ) односно 12.963,00 КМ (са ПДВ) су
обезбијеђена из буџета за 2017. годину и средства
у износу од 7.467,52 КМ (без ПДВ) односно 8.737,00
КМ ( са ПДВ) ће бити обезбијеђена из буџета за
2018. годину.

Јавна набавка
Отвореног пост упка.

IV
ће

се

спровести

пу тем

V
Предвиђени рок реализације набавке услуга je
годину дана од дана потписивања Уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
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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:02-404-141/17
Бијељина,
Датум: 14. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 УСЛУГА
ШИФРА: ПЉ – 03/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА под
шифром: ПЉ-03/17
II
За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће
се јавна набавка следећих услуга:
Израда шумско-привредне основе за приватне
шуме на подручју града Бијељина за период од 01.01.2018.
до 31.12.2027.
III
Предвиђени максимални износ средстава
је 68.376,00 КМ (без ПДВ-ом) односно – 79.999,92
КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 17.094,00 КМ
(без ПДВ-а) односно 19.999,98 КМ (са ПДВ-ом) су
обезбијеђена из буџета за 2017.годину, средства у
износу од 25.641,00 КМ (без ПДВ-а) односно 29.999,97
КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена из буџета за
2018.годину и средства у износу од 25.641,00 КМ (без
ПДВ-а) односно 29.999,97 КМ (са ПДВ-ом) ће бити
обезбијеђена из буџета за 2019.годину. Буџетска
ставка са које су обезбјеђена средства је ‘’Издаци
по основу улагања у побољшање шума’’, потрошачка
јединица 0005151; економски код 513 600.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
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јавним набавкама.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања уговора до 31.12.2017.
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
Ов а Одл у ка с т у па на снагу даном
доношења, а о бјавиће се у “Сл у жб еном гласник у
Гра да Бијељина”.
Број:02-404-143/17
Бијељина,
Датум:19.јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број: 97/16 ) и 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: ПР – 02-П1/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА под
шифром: ПР-02-П1/17
II
За потребе Одјељења за привреду, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ОПШТА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава
је 69.999,93 КМ (са ПДВ-ом) односно – 59.829,00
КМ (без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2017.године са буџетске ставке
‘’Трошкови дератизације’’, потрошачка јединица
0005150; економски код 412 200.
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Јавна набавка
Отвореног поступка.
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IV
ће

се

спровести

путем

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2017.
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:02-404-140/17
Бијељина,
Датум:14. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ) 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 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-02-П1/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба
шифром: КГН-02-П1/17

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих роба :
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРАКТИЧНУ
НАСТАВУ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ‘’ПРИЛИКА ПЛУС’’
– ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 4.854,70 КМ (без ПДВ-а),
односно 5.680,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбјеђена са Рачуна посебних намјена – Донације
(пројекат – Прилика плус).

20. јул 2017.

IV
Јавна набавка ће се спровести
Конкурентског захтјева за достављање понуда.

путем

V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од
дана потписивања Уговора до 31.08.2017.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.02-404-142/17
Бијељина,
Датум:14. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана
71. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,09/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-02/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 15.06.2017.године, а која се односи
на набавку роба:” Набавка материјала за практичну
наставу у склопу пројекта ‘’Прилика плус’’ – практична
настава на радном мјесту”, понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . ДОО „Мега дрво“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да иста није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда није достављена у складу са тачком
15. тендерске документације, јер је понуда састављена
из више дијелова који нису чврсто увезани на начин

20. јул 2017.
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да се онемогући накнадно вађење или уметање листова
(књижни увез или осигурање јемствеником).
- У Изјавама из члана 45. 47. и 52. није
наведено врста пост упка јавне набавке, као ни број
обавјештења о набавци
- Достављена је обична фотокопија Рјешења
о регистрацији, а тачком 13.подтачка А) тендерске
документације прописано се доставља оригинал или
овјерена фотокопија.
- Није достављена фотокопија Биланса успјеха за
2016.годину како је предвиђено тачком 13. подтачка Б)
тендерске документације
- Понуђена цијена премашује
предвиђена за предметну јавну набавку

средства

III
Поступак се поништава у складу са чланом
69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ,
из разлога штониједна од примљених понуда није
прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-123/17
од 30.06.2017.године је саставни дио ове Одлуке о
поништењу поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која
се може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу и другим странкама у поступку.
VI
Ов а Одл у ка с т у па на снагу даном
доношења, а о бјавиће се у “Сл у жб еном гласник у
Гра да Бијељина”
Број:02-404-123/17
Бијељина,
Датум:03. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 40.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 23.05.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/17
од 09.06.2017.године, а која се односи на набавку
услуга: “Осигурање имовине и лица и осигурање и
регистрација службених аутомобила Градске управе
Града Бијељина током 2017. и 2018.године”, понуде су
доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе
Града Бијељина
1. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука
2. ДД „ Брчко гас осигурање“ Брчко
3. „ АСА осигурање“ ДД, Сарајево
4. Микрофин осигурање АД, Бања Лука
Лот 2: Осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Града Бијељина
1. АД „Дунав осигурање“ Бања Лука
2. АД „Дрина осигурање“ Милићи
3. „Нешковић осигурање“ АД, Бијељина
II
Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе
Града Бијељина
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да понуда “Микрофин осигурање” АД,
Бања Лука није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда није увезана у складу са тачком 15.
тендерске документације којом је прописан начин
достављања понуде тј. да се понуда чврсто увезује на
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова.Ако је понуда израђена у два или више дијелова,
сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући
накнадно вађење или уметање листова ( књижни увез
или осигурање јемствеником. Понуда није достављена
као књижни увез, нити је осигурана јемствеником.
- Понуда није нумерисана у складу са тачком
15. тендерске документације, којом је прописано да
се странице понуде означавају бројем, на начин да је
видљив редни број странице.Када је понуда израђена
од више дијелова, странице се означавају на начин
да сваки сљедећи дио започиње редним бројем којим
се наставља редни број странице којим завршава
предходни дио.
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- У тачки 28. тендерске документације наведено
је да је саставни дио тендерске документације Нацрт
уговора, у коме су унијети сви елементи из тендерске
документације.Понуђач само треба да овјери и потпише
Нацрт уговора без попуњавања осталих дијелова
Уговора. Понуђач у склопу понуде није доставио Нацрт
уговора у складу са чланом 28. тендерске документације.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Понуде АД “ Дунав осигурање” Бања Лука, ДД
“Брчко гас осигурање” Брчко и “АСА Осигурање” ДД,
Сарајево у потпуности су испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање

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’’,13/17),
Градоначелник д о н о с и :

1 . “А С А О с и г у р а њ е ” Д Д , С а р а ј е в о
23.757,23 КМ
2. ДД „Брчко гас осигурање” Брчко
23.879,90 КМ
3. АД “Дунав осигурање” Бања Лука
23.895,72 КМ

Број:02-404-107/17
Бијељина,
Датум:30. јун 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-30/17

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
„АСА Осигурање“ ДД, Сарајево са понуђеном
цијеном у износу од: 23.757,23 КМ (без ПДВ-а)
Лот 2: Осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Града Бијељина
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да све приспјеле понуде премашују
планирана средства за предметну јавну набавку.
Поступак за лот 2 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.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-107/17 од
23.06.2017.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

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
18.05.2017.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.36/17 од
19.05.2017.године, а која се односи на набавку радова:
„Изградња трафостанице у индустријској зони II“ понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Енерго систем” Брчко
2. ДОО“Елмонт“ Бијељина
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је понуда ДОО “Енерго систем“ Брчко
није испунила услове предвиђене тачком 13. подтачка
В)2.1. тендерске документације која се односи на
техничку и професионалну способност, из разлога
што је тендерском документацијом предвиђено да
понуђач мора да посједује један камион са дизалицом
минималне носивости 3.5 тоне, а понуђач је доставио
доказ за камион чија је носивост 3.0 тоне.
Понуда ДОО“Елмонт“ 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 „Елмонт“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 111.259,00 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 БиХ.

20. јул 2017.
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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
пост упак јавне набавке.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/17 од
03.07.2017.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.
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II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Dis company“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 42.653,22 KM (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-118/17 од
03.07.2017.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
у писаној форми директно
поштанском пошиљком.

уговорном органу
или препорученом

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

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.

Број:02-404- 109/17
Бијељина,
Датум:04. јул 2017.године

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-33(ц1)/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка-, објављеном на Порталу јавних набавки дана
13.06.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.43/17 од
16.06.2017.године, а која се односи на набавку радова:
“Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада
по програму, (наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом
насељу Јања)“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Dis company“ Бијељина

Број:02-404- 118/17
Бијељина,
Датум:04. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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’’,13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-09/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на
Порталу јавних набавки дана 23.06.2017.године , а која
се односи на набавку радова: “ Унутрашњи радови
на сређивању радионице у склопу пројекта ‘’Прилика
плус’’ –практична настава на радном мјесту,понуду је
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доставило следећи понуђачи:
1. ЗЕР „Елинс“ СП, 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, прихваћена понуда
ЗЕР „Елинс“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 4.778,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-133/17 од
07.07.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

20. јул 2017.

гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48.
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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СГ-02/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
08.06.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.43/17 од
16.06.2017.године, а која се односи на набавку услуга:
“Директан пренос свечаних сједница и емитовање
програма поводом Славе и Дана града, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „РТВ БН“ Бијељина

IV
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 достављене изјавае из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ.
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.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која
се може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује
у писаној форми директно
поштанском пошиљком.

уговорном органу
или препорученом

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:02-404-133/17
Бијељина,
Датум:11. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од: 15.000,00 KM (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-116/17 од
10.07.2017.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
Ов а Одл у ка с т у па на снагу даном
доношења, а о бјавиће се у “Сл у жб еном гласник у
Гра да Бијељина”
Број:02-404- 116/17
Бијељина,
Датум:11. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

20. јул 2017.
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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),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-01/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 23.06.2017.године , а која се односи
на набавку роба: “ Набавка рачунара и опреме у склопу
пројекта ‘’Прилика плус’’ – практична настава на радном
мјесту”,понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“, Бијељина
2. ДОО“Panta rei“, 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 проведене е-аукције, утврђена
коначна ранг листа понуђача који су учествовали на
е-аукцији
1. ДОО “Panta rei“, Бијељина 4.735,00 КМ
без ПДВ-а
2. ДОО” Copitrade“, Бијељина 4.744,00 КМ
без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Panta rei“, Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од 4.735,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-127/17 од
11.07.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
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 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
најуспјешнијег понуђача.
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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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-127/17
Бијељина,
Датум:13. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-16/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
20.06.2017. године и Службеном гласнику БиХ бр. 46
дана 23.06.2017. године а која се односи на набавку
услуга: “Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних
путева на подручју Града Бијељина”,понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина
3. ДОО „Јовић S&D“ 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
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технички задовољавајуће понуде, утврђена коначна
ранг листа понуђача:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 29.408,00
КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Јовић S&D“ Угљевик 40.206,00 КМ
без ПДВ-а
3. ДОО „Бук промет“ Бијељина 45.220,00 КМ
без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од 29.408,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404128/17 од 17.07.2017. 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.

20. јул 2017.

3. Миле Пејчић, члан
4. Славко Башић, члан
5. Томица Стојановић, члан
6. Мустафа Градашчевић, члан
7. Миленко Митровић, члан
8. Самер ел Цхекх, члан
9. прото Љубо Богдановић, члан
10. Предраг Лопандић, члан
11. Славка Митровић, члан
12. Митар Шкорић, члан
13. Жарко Ћосић, члан
14. Момчило Копривица, члан
15. Митар Новаковић, члан
14. Слађана Лекић, члан
16. Милијанко Михољчић, члан
17. проф. др Десанка Тракиловић, члан
18. прото Драган Пејчић, члан
19. Дарко Митрић, члан
20. Јован Љубојевић, члан
21. Радомир Марјановић, члан
22. Бранка Марковић-Савчић, члан
23. Јован Цвјетковић, члан
24. Горан Мирковић, члан

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

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

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.

Број: 02- 633 -1 /17
Бијељина,
Датум: 30. јун 2017. године

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-128/17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Мићо Мићић, с.р.
Датум:19. јул 2017.године

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 си:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2017“
И ДАН ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Имену је
се
Одбор
за
припрему
манифес тација „Пантелински дани 2017“ и Дан
Гра да Бијељина у сас таву :
1. Мићо Мићић, предсједник Одбора
2. Славиша Марковић, замјеник предсједника

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 54. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и
чланова 62. и 71. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 9/17), Градоначелник Града
Бијељина дана 03. јула 2017. године донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА КАО ГРАДА
СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ (BFC)
I
Ради припреме документације и спровођења
потребних активности у циљу ресертификације Града
Бијељина, као града са повољним пословним окружењем,
на основу додијељеног сертификата у 2015. години (Business Friendly Certificate - BFC), oбразује се Радна група у
сљедећем саставу:
- Владо Симеуновић, координатор
- Драган Вујић, члан
- Анкица Тодоровић, члан
- Миладин Ракић, члан
- Дејан Савић, члан
- Томица Стојановић, члан
- Славко Башић, члан
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- Младен Савић, члан
- Татјана Вујић, члан
- Зоран Раниловић, члан
- Мишо Полетан, члан
- Здравко Микић, члан
- Славиша Јовановић, члан
- Предраг Лопандић, члан.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим,
2. Члановима Пројектног тима,
3. ILO Сарајево
4. Архива

II
Радна група из тачке I овог рјешења спровешће
све потребне активности, у складу са прописаним
критеријумима за ресертификацију повољног пословног
окружења (BFC), у сарадњи са надлежним органима,
организацијама и институцијама које ће јој пружити
неопходну помоћ и подршку.
III
Ово рјешење с т упа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласник у
Гра да Бијељина”.
Број: 02-014-1-936/17
Бијељина,
Датум:03. јул 2017. године
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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, доноси
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ
ТИМА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:
„КОНТИНУИРАНОМ
ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ
САРАДЊОМ
ДО
ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У БИЈЕЉИНИ“
I
У члану 2. Рјешења о именовању пројектног
тима за реализацију Пројекта:
„Континуираном
институционалном сарадњом до одрживих радних
мјеста у Бијељини“, бр. 02-014-8/17 од 11.04.2017.
године, поред именованих чланова, додаје се још
Миле Пејчић, као Замјеник Координатора пројекта,
умјесто Бојана Ђокића који се разрјешава услед смрти,
Мирослав Јовић као Координатор за селекцију и
избор полазника обуке, умјесто Славице Лукић која се
разрјешава због преласка на другу функцију и Мишо
Полетан као Пројектни асистент.
II
Остали чланови Рјешења, бр. 02-014-8/17 од
11.04.2017. године, остају непромијењени.
III
Ово Рјешење ст упа на снагу даном
доношења, a објавиће се у “Службеном Гласнику
Града Бијељина”.

Број: 02-014- 13 /17
Бијељина,
Датум: 18.07.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. става 1. тачке 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 71. става 1. тачке 25) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) и члана 7. Правилника о начину поступка
оспособљавања радника за безбједан и здрав рад
(„Службени гласник Републике Српске’’, број: 42/11),
Градоначелник Града Бијељине, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ
ОСПОСОБЉЕНОСТИ РАДНИКА ЗА БЕЗБЈЕДАН И
ЗДРАВ РАД И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
I
У Комисију за провјеру оспособљености
радника за безбједан и здрав рад и заштиту од пожара,
именује се:
1. Јањичић Милена, струковни инжењер заштите
животне средине - заштите од пожара – предсједник
2. Балорда Дејан, дипл. инг. технологије – члан
3. Трифковић Вера, струковни инжењер заштите
животне средине – члан
II
Комисија има задатак да након извршеног
теоријског и практичног оспособљавања изврши
провјеру оспособљености радника за безбједан и
здрав рад и то посебно из теоријског и посебно из
практичног дијела.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-948/17
Бијељина,
Датум, 03.07.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштит у животне средине Градске управе Града
Бијељина Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на
основу рјешења број 02/3-372-31/17 од 22.06.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града
Бијељина, у регистарском лист у број: 157 брисање
уписа (гашење) Заједнице етажних власника
“Жртава фашистичког терора 9“ улица Жртава
фашистичког терора бр. 9, Бијељина.
Број:02/3-372-31/17
Бијељина,
Датум:22. јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-35/17 од 11.07.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 166 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ДУШАНА БАРАЊИНА
11“ улица Душана Барањина 11 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ДУШАНА БАРАЊИНА 11“ улица Душана Барањина 11
Бијељина, Регистарски лист број: 166.
Оснивачи: 18 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: Борис Лека, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-35/17
Бијељина,
Датум:11. јул 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-36/17 од
26.06.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 164
упис регистрације Заједнице етажних власника
„БЕОГРАДСКА 32Б“ улица Београдска бр. 32б Бијељина,
са сљедећим подацима:

20. јул 2017.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„БЕОГРАДСКА 32Б“ улица Београдска бр. 32б Бијељина,
Регистарски лист број: 164.
Оснивачи: 21 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: Здравко Тодић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број:02/3-372-36/17
Бијељина,
Датум: 26. јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-37/17 од
29.06.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 31 упис
промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника „Мајора Драгутина Гавриловића 4“
улица Мајора Драгутина Гавриловића број 4 Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Мајора Драгутина Гавриловића 4“ улица Мајора
Драгутина Гавриловића број 4 Бијељина, Регистарски
лист број: 31.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Мирјана Митровић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Злата Гргић.
Број:02/3-372-37/17
Бијељина,
Датум: 29. јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

20. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-38/17 од 30.06.2017. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број 144 брисање уписа (гашење) Заједнице етажних
власника “Баје Станишића 16“ улица Баје Станишића бр.
16, Бијељина.
Број:02/3-372-38/17
Бијељина,
Датум:30. јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-39/17 од
30.06.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 49 упис
промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника „Професора Бакајлића 35“ Бијељина,
улица Професора Бакајлића број 35 Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: „Професора Бакајлића
35“ Бијељина, улица Професора Бакајлића број 35,
Регистарски лист број: 49.
Оснивачи: 20 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: Саша Милојевић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Славиша Илић.
Број:02/3-372-39/17
Бијељина,
Датум:30. јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-40/17 од
11.07.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 167 упис
регистрације Заједнице етажних власника
„ЛАЗЕ
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ЛАЗАРЕВИЋА 3“ улица Лазе Лазаревића бр. 27
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 3“ улица Лазе Лазаревића бр. 27
Бијељина, Регистарски лист број: 167.
Оснивачи: 28 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: Саша Јовић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-40/17
Бијељина,
Датум:11. јул 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштит у животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-41/17 од
11.07.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском лист у број: 168
упис регистрације Заједнице етажних власника
„ЖРТАВА ФАШИС ТИЧКОГ ТЕРОРА 9-ПАРК“
улица Жртава фашистичког терора бр. 9 Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 9-ПАРК“ улица
Жртава фашистичког терора бр. 9 Бијељина, Регистарски
лист број: 168.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Зора Јовић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-41/17
Бијељина,
Датум:11. јул 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе Града
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-42/17 од
10.07.2017. године, извршило је у регистру заједница
Града Бијељина, у регистарском листу број: 165
упис регистрације Заједнице етажних власника
„ВИДОВДАНСКА 28“ улица Видовданска терора бр. 28
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ВИДОВДАНСКА 28“ улица Видовданска бр. 28
Бијељина, Регистарски лист број: 165.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.

20. јул 2017.

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.
Зас т упник: Мила дин Ракић, предсједник
Уп р а в н о г
одбора
заједнице
етажних
власника, заст упа заједницу самостално и без
ограничења.
Број: 02/3-372-42/17
Бијељина,
Датум:10. јул 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

20. јул 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Број 15 - Страна 15

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
1
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-10/17

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ
2
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ОЗП-Н-02/17

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГЕ ШИФРА:ОЗП-12(2ЛОТ-А)
2
ЛОТ2-П1/17

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ПЉ-03/17

5.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
УСЛУГА
3
ШИФРА:ПР-02-П1/17

16. РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ПРИПРЕМУ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА КАО ГРАДА СА ПОВОЉНИМ
10
ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ (BFC)
17. РЈЕШЕЊЕ
О
ИЗМЈЕНИ
И
ДОПУНИ
РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ
ТИМА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА:
„КОНТИНУИРАНОМ ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ
САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА
11
У БИЈЕЉИНИ“
18. 18.РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОВЈЕРУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ РАДНИКА
ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД И ЗАШТИТУ ОД
11
ПОЖАРА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

6.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
РОБА
4
ШИФРА:КГН-02-П1/17

1.

ОГЛАС
О
БРИСАЊУ
УПИСА-ГАШЕЊЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА
12
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 9“, БИЈЕЉИНА

7.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
4
НАБАВКЕ КГН-02/17

2.

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ДУШАНА БАРАЊИНА
12
11“, БИЈЕЉИНА

8.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5
ОЗП-12(2 ЛОТА)/17

3.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БЕОГРАДСКА 32Б“,
12
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-30/17

4.

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
СКП-33(Ц1)/17

ОГЛАС О ПРОМЈЕНИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ
ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„МАЈОРА
ДРАГУТИНА
12
ГАВРИЛОВИЋА 4“, БИЈЕЉИНА

5.

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
КГН-09/17

ОГЛАС
О
БРИСАЊУ
УПИСА-ГАШЕЊЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БАЈЕ
13
СТАНИШИЋА 16“, БИЈЕЉИНА

6.

ОГЛАС О ПРОМЈЕНИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ
ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА „ПРОФЕСОРА БАКАЈЛИЋА 35“,
13
БИЈЕЉИНА

7.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 3“,
13
БИЈЕЉИНА

8.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„ЖРТАВА
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 9-ПАРК“, БИЈЕЉИНА 13

9.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ВИДОВДАНСКА 28“,
14
БИЈЕЉИНА

9.

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
СГ-02/17
13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
КГН-01/17
14 ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
СКП-16/17
15. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ОДБОРА
ЗА
ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2017“ И ДАН ГРАДА
10
БИЈЕЉИНА

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

