Службени гласник
Града Бијељина
Година LIV

24. Октобар 2017. године

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

БРОЈ 21 / 2017

II
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2017. годину, у складу са
дјелокругом рада сваке организационе јединице.
III
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки
Града Бијељина у 2017. години је саставни дио ове Одлуке.

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017.
ГОДИНУ ( I I I)

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2017. годину.

Број: 02-404-5 /2017
Бијељина,
Датум: 17. октобар 2017.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ



















ɂɁɆȳȿɇȺɂȾɈɉɍɇȺ,,,

ȽɈȾɂɒȵɂɉɅȺɇ
ȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂɁȺȽɈȾɂɇɍ
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ɂɁɆȳȿɇȿɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ȼɪɲɢɫɟɢɡɦʁɟɧɚɉɥɚɧɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɫɥɢʁɟɞɢ




ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
Ƚɨɞɢɧɟ






ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄɢ
ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚɞɨɧɚɰɢʁɟ±
ɉɪɨʁɟɤɚɬRɞɪɠɢɜɨɝ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ



Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆɛɟɡ
ɉȾȼ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɇ



Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

ɊɈȻȺ
ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ





ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɞʁɟɱɢʁɟɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɭ
ɫɤɥɨɩɭɩɪɨʁɟɤɬɚ
Äɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ³

ɄȽɇ









ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢɢ
ɡɚɲɬɢɬɟɫɢɫɬɟɦɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɨɝɫɟɪɜɟɪɚ

ɈɁɉ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ







ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ







ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ






Ɇɨɛɢɥɧɚɩɨɬɨɩɧɚ
ɩɭɦɩɚɡɚɜɨɞɭ





ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɝɜɨɡɢɥɚɫɚ
ɨɩɪɟɦɨɦ





Ɍȼȳ





ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɨɦ

Ɍȼȳ





ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚɫɚɡɚɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɨɦ

Ɍȼȳ





Ɍȼȳ



ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚ±
ɚɭɬɨɦɟɯɚɧɢɱɤɚ
ʂɟɫɬɜɚɅɦɟɬɪɚ

Ɍȼȳ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɆɢ
ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɢɫɚɜɟɡ
Ɋɋ
ɄɆ

ɞɚ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɢɫɚɜɟɡ
Ɋɋ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ



ɞɚ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ





ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ



Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ


24. октобар 2017.

Ɍɟɪɟɧɫɤɨɜɨɡɢɥɨ





Ɍȼȳ
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ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ɋɪɟɬɟɧȼɭɱɤɨɜɢʄ


ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

ɋɭɚɞɚɉɨɩɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ƚɨɪɚɧɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ


ɍɋɅɍȽȿ
ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ





Ɇɟɞɢʁɫɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦ
ÄɉɊɈɂɁȼȿȾȿɇɈɍ
ɋȿɆȻȿɊɂȳɂ³ɩɭɬɟɦ
ɡɟɦɚʂɫɤɨɝ
ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɨɝɫɢɝɧɚɥɚ


ɉȴ



Ⱥɩɪɢɥ
ɝɨɞɢɧɟ


ȳɚɧɭɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɚɞʃɚɞɪɜɨɪɟɞɧɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ











ɋɄɉ




Ɇʁɟɪɟʃɟ
ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɟ



ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ



ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɮɟɛɪɭɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɬɚɱɧɚɰɢʁɟɧɚ
ʄɟɫɟɞɨɛɢɬɢ
ɧɚɤɨɧ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ 

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ






Ɉɛɚɜʂɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɞɢʁɟɥɚ
ʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
ȻɢʁɟʂɢɧɚɭɅȿȾ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ

ɋɄɉ



ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ




ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂɉɈɋɌɍɉȺɄɋȺ
ɈȻȳȺȼɈɆɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺɈ
ɇȺȻȺȼɐɂ

ɒɬɚɦɩɚʃɟɩɥɚɧɚ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ





ɋɄɉ





ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɧɚ
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȻɨɝɞɚɧɌɚɞɢʄ

ɞɚ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɢ
Ɋɚɱɭɧɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ


ɞɚ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɨʁɚɧ
ȳɨɜɨɜɢʄ

ɊȺȾɈȼɂ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ




Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇɚɫɬɚɜɚɤɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
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ȾɈɉɍɇȺɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɊɚɞɦɢɥɚȽɚɪɞɚɲɟɜɢʄ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ





ɒɢɮɪɚȳɇ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɈɁɉ

Ɋɟɞ
ɛɪȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɲɢɫɟɞɨɩɭɧɚɩɥɚɧɚɡɚɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɭɉɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ


ɊɈȻȿ
ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɈȼȺ


ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɥɨɜɧɨɝ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
Ʉɚɛɢɧɟɬɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ



ɍɋɅɍȽȿ
ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ



Ɉɩɲɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɚ
ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ,,,



ɉɊ







ɊȺȾɈȼɂ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ




ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɞɨɜɚɧɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ
ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɬɪɢɛɢɧɚɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɚɨɝɪɚɞɟɎɄ
Äɋɥɨɛɨɞɚ³Ⱦɨʃɢ
Ɂɚɝɨɧɢ

ȾȾ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
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ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ



Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ɋɉɊɈȼȿȾȿɇȿɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȿɇȺȻȺȼɄȿ
Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɜʁɟɬɟɢ
ɤɭɥɬɭɪɟɊɋ

ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɊȺȾɈȼɂ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇ



ɇɚɫɬɚɜɚɤɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɩɨɞɪɭɱɧɨɝ
ɨɞʁɟʂɟʃɚɭ
ɅɟɞɢɧɰɢɦɚɈɫɧɨɜɧɟ
ɲɤɨɥɟȼɭɤ
ɄɚɪɚʇɢʄȻɢʁɟʂɢɧɚ
9,,,ɮɚɡɚɡɚɧɚɬɫɤɢ
ɪɚɞɨɜɢ

ȾȾɧ



ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɧɟ












2ȾɍɋɌȺɇȺɄɈȾɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
Äɉɪɢɥɢɤɚɩɥɭɫ³

ɧɟ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄ
ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɇ

2ɞɭɫɬɚʁɟɫɟɨɞʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɊɈȻȿ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɄɆ


ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ



ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɡɚɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɧɚɫɬɚɜɭɭɫɤɥɨɩɭ
ɉɪɨʁɟɤɬɚ
ÄɉɊɂɅɂɄȺ
ɉɅɍɋ³
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɧɚɫɬɚɜɚɧɚɪɚɞɧɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ





ɄȽɇ

ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɍɋɅɍȽȿ




Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ


Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ




ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ







ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢ
ɞɟɛʂɢɧɚɫɜɢɯ
ɫɥɨʁɟɜɚɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɨɤɨɦɝɪɚɻɟʃɚ


ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
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ɊȺȾɈȼɂ

ɧɟ

ȴɭɛɢɲɚɌɚɧɚɰɤɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


ɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɡɝɪɚɞʃɚɐɟɧɬɪɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɫɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɡɚɞʁɟɰɭɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ±
,,,ɮɚɡɚɡɚɜɪɲɧɢ
ɪɚɞɨɜɢ
ɡɚɧɚɬɫɤɢɪɚɞɨɜɢ 

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ



ɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ



Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɚɧɚɰɢʁɚɞɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɫɟɨɫɤɢɦ
ɦʁɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ Ⱦ
ɐɪʃɟɥɨɜɨ 

ɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȿ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȾȾ



ȾȾ



ɂɡɝɪɚɞʃɚȾɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭȾɨʃɢɦ
Ɂɚɝɨɧɢɦɚ



ȾȾ


ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɧɟ





Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ



ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ






Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ





ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ




ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ




ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɂɡɪɚɞɚȽɥɚɜɧɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɡɚ
ɫɚɧɚɰɢʁɭɦɨɫɬɚɧɚ
ɪɢʁɟɰɢʁɚʃɢɭɆɁ
ɋɭɜɨɩɨʂɟȽɪɚɞ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ





ɋɄɉ



ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɡɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ







24. октобар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“,број: 97/16), члана 71. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17),
члана 13. Правилника о поступцима задужења, коришћења
и расходовања опреме и ситног инвентара („Службени
гласник Града Бијељина“, број:6/13) Градоначелник Града
Бијељина дана 12.10.2017. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о расходовању имовине на основу Извјештаја Комисије о
расходовању средстава Града Бијељина број: 02/10-054-1373/2017 од 26.09.2017. године
I
Искњижити вриједност канцеларијског намјештаја
која због физичког оштећења више није у употреби и то
набавне вриједности од 3.759,69 КМ, отписане вриједности
3.715,25 КМ на контима 011222 - Рачунарска опрема и
011229- Корекција вриједности канцеларијске опреме, алата
и инвентара, а разлику за износ садашње вриједности од
44,44 евидентирати на конто 471913 - Губици по основу
расходовања имовине.
II
Искњижити вриједност расходоване телефонске опреме
због дотрајалости и неисправности која више није у функцији у
набавној вриједности од 1.518,00 КМ, отписаној вриједности од
1518,00 КМ на контима 011233 - Телефонска опрема и 011239Корекција вриједности комуникационе опреме.
III
Искњижити вриједност расходоване остале
специјалне опреме због дотрајалости и неисправности која
више није у функцији и то у набавној вриједности 369,00
КМ, отписаној вриједности 369,00 КМ на котима 011277Остала специјална опрема и 011279 - Корекција вриједности
специјалне опреме.
IV
Искњижити вриједност расходованих мјерних и
контролних инструмената и уређаја због дотрајалости и
неисправности која више нису у функцији и то у набавној
вриједности 591,24 КМ, отписаној вриједности 591,24 КМ
на контима 011293 - Мјерни и контролни инструменти
и уређаји 011299 - Корекција вриједности осталих
постројења и опреме.
V
Извршити усклађивање помоћне евиденције са
стањем главне књиге, након извршених књижења по
овој Одлуци.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:02-054-2/17
Бијељина,
Датум: 12.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-37/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-37/17

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
НАСТАВАК
ИЗГРАДЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
У
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 2
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 555.555,56 КМ (без ПДВ-а)
односно 650.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у иносу од
256.410,26 КМ (без ПДВ-а) односно300.000,00 КМ ( са ПДВом) су обезбијеђена из буџета Града за 2017. годину са буџетске
ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100-17; потрошачка јединица 0005170, и средства у износу
од 299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00 КМ ( са ПДВом) биће обезбијеђена са Рачуна посебних намјена –Донације (
Америчка агенција за међународни развој „USAID“).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума.
V
Оквирни споразум се закључује на период од дана
потписивања до 31.12.2018. године.Рок за реализацију сваког
појединачног уговора закљученог на основу Оквирног
споразума биће одређен од стране наручиоца радова и
примјерен обиму радова код сваког појединачног 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:02-404-184/17
Бијељина,
Датум:10.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 23. 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-20-У1/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-20-У1/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2017.
ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-40434/17 ОД 12.04.2017.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 4.008,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 4.689,36 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2017. годину са буџетске ставке:“Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој,
надзор, пројектовање“ економски код 511100-субаналитика
трезора 37; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
Преговарачког поступка баз објављивања обавјештења у
складу са чланом 23.ЗЈН.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
закључивања уговора до 31.12.2017.године.

24. октобар 2017.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16
) члана 18 и члана 24 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“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 ПРИСТУАПЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:ДД-10-У1/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: ДД-10-У1/17

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДОМА
КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА ДОДАТНИ УГОВОР
НА УГОВОР БРОЈ:02-404-147/17 ОД 18.09.2017.ГОДИНЕ
III
Додатним уговором утврђује се вишак радова у
износу од 3.693,15 КМ (без ПДВ-а) односно 4.320,99 КМ (са
ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017. годину
са буџетске ставке „Инвестиције у културне установе
Домове културе и домове културе у мјесним заједницама“
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења
V
Предвиђени рок за реализацију је : радови ће бити
изведени у склопу реализације основног уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

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.

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”.

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

Број: 02-404-188/17
Бијељина,
Датум: 19.10.2017.године

Број: 02-404-185/17
Бијељина,
Датум:12.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 )

24. октобар 2017.
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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), Градоначелник д о н о с и :

О

О Д Л У К У
ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-17-П1/17

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под шифром: КГН-17-П1/17
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
МЕДИЈСКА
АФИРМАЦИЈА
УЛОГЕ
МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНИЈЕГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА
У ПОСЛОВИМА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ПУТЕМ
КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.500,00КМ (без ПДВ-а) односно
4.095,00 КМ (са ПДв-ом). Средства су обезбјеђена из буцета
за 2017. годину са буџетске ставке “Остале уговорене услуге
(односи са јавношћу и информисање)“ - економски код 412
700, потрошачка јединица 0005120 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз спровођење Е аукције .
V
Крајњи рок за реализацију предметних 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
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-189/17
Бијељина,
Датум: 19.10.2017. 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 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
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Бијељина’’,број:24/15 и 8/17), Градоначелник д о н о с и :

О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-03/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 45.299,15 КМ (без ПДВ-а)
односно 53.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке: “Услуге
мјерења загађења зрака“ економски код 412800; потрошачка
јединица 0005170. Средства ће бити обезбјеђена у буџету за
2018. годину.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са провођењем Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од 01.01.2018.године 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: 02-404-187/17
Бијељина,
Датум: 20.10.2017.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 ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-16/17
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-16/17
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II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА ПОЛОВНОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ (без ПДВ)
односно 70.200,00КМ (са ПДВ). Средства се обезбјеђују из
буџета за 2017. годину 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 реализацију јавне набавке роба
је 20 (двадесет) 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: 02-404-190/17
Бијељина,
Датум: 20.10.2017.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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-02(2 ЛОТА)/17

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-02(2 ЛОТА)/17

ЛОТ 1
- ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ, ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА
ЛОТ 2 – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 482.905,98КМ (без ПДВ-а)
односно 565.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
За ЛОТ 1 предвиђени максимални износ средстава
је 299.145,30 КМ (без ПДВ-а) односно 350.000,00 КМ (са
ПДВ-ом) и биће обезбијеђена у буџету за 2018. годину са
буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина“, економски код
412 800; потрошачка јединица 0005170.
За ЛОТ 2 предвиђени максимални износ средстава
је 183.760,68 КМ (без ПДВ-а) односно 215.000,00 КМ (са
ПДВ-ом), средства у износу од 175.213,67 КМ (без ПДВ-а)
односно 205.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у
буџету за 2018. годину са буџетске ставке „Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина“, економски код 412 800; потрошачка јединица
0005170 и средства у износу од 8.547,01 КМ (без ПДВ-а)
односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у
буџету за 2018. годину са буџетске ставке „Издаци за остале
вишегодишње засаде“, економски код 511500; потрошачка
јединица 0005170 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са провођењем поступка Е - аукција.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за оба Лота је од 01.01.2018.године, а крајњи рок завршетка
је 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: 02-404-191/17
Бијељина,
Датум: 20.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

под

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

24. октобар 2017.

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 88 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и

24. октобар 2017.
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радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 13/17 ),
Градоначелник д о н о с и :

О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ДД-05/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-05/17

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
И
СНИМАЊЕ
ВИДЕО ПОРТРЕТА
СПОРТИСТА
БИЈЕЉИНЕ У 2017.ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ
средстава
за реализацију јавне набавке је 3.418,80 КМ (без
ПДВ-а) односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства
ће бити обезбијеђена из буџета за 2018. годину са
буџетске ставке „Средства за финансирање физичке
културе -резерва“ економски код: 415200, потрошачка
јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е - аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга је од 01.01.2018.године , а крајњи рок завршетка је
15.02.2018. 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: 02-404-192/17
Бијељина,
Датум: 23.10.2017. 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
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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-06/17
I
У поступку јавне набавке путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б, објављеном на Web
страници Градске управе дана 04.10.2017. године а која
се односи на набавку услуга: “Набавка угоститељских
услуга за потребе организације Енергртских дана Града
Бијељина”,понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Глобус Тим“ Бијељина
2. ДОО “Минерва“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је понуда ДОО “Глобус Тим“ Бијељина није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога што:
-Понуђач је доставио понуду која није увезана
на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова како је предвиђено тендерском документацијом;
-Странице понуде нису означене бројевима на
начин да је видљив редни број странице како је предвиђено
тендерском документацијом.
Понуда ДОО „Минерва“ Бијељина је у потпуности
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО „Минерва“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 9.546,80 КМ (без ПДВ-а)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерену копију документа којима потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 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.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-168/17 од
19.10.2017. 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 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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-168/17
Бијељина,
Датум: 20.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о
набавци, предмет јавне набавке – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА
И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „
ЗАВРШЕТКУ РАДОВА И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА
ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА И СПОМЕН СОБЕ
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА
УГОВОР 02-404-9/17 ОД 18.04.2017.ГОДИНЕ објављеног
на веб страници Града Бијељина 29.09.2017. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуђача у поступку јавне набавке:
БиЗ-03-У1/17
Најповољнији понуђач за јавну набавку
–
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКА
И
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА
И СПОМЕН СОБЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.
ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР 02-404-9/17 ОД
18.04.2017.ГОДИНЕ шифра:БиЗ-03-У1/17 је Д.О.О.
‘’ПРИЗМА’ ‘Бијељина са укупно понуђеном цијеном у
износу од: 19.430,31 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 29.09.2017. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак
набавке - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА
И СПОМЕН СОБЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.
ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР 02-404-9/17 ОД
18.04.2017.ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког
поступка је прописан чланом 24. став 1. тачка а) Закона
о јавним набавкама. На основу наведеног, а у складу са
Извјештајем Надзорног органа од 19.09.2017.године и
17.07.2017., Сагласности Одјељења за борачко – инвалидску
и цивилну заштиту број: 02/7-404-9/17 од 30.06.2017.године,
Записника Комисије за примопредају радова од 23.08.2017.
године и Сагласности број:02-014-1-1414/17 од 18.09.2017.
покренут је преговарачки поступка без објављивања
обавјештења, а у складу са Законом о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач д.о.о.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
11.10.2017. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-164/17 од 11.10.2017.године утврђено је
да је понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио
услове претквалификације прописане тендерском

24. октобар 2017.

документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-164/17
Бијељина,
Датум:13.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о
набавци, предмет јавне набавке УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА
И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „
ЗАВРШЕТКУ РАДОВА И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА
ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА И СПОМЕН СОБЕ
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА
УГОВОР 02-404-9/17 ОД 18.04.2017.ГОДИНЕ објављеног
на веб страници Града Бијељина 29.09.2017. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације
1. Понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина
испуњава услове претквалификације у предмету јавне
набавке – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА
И СПОМЕН СОБЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.
ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР 02-404-9/17 ОД
18.04.2017.ГОДИНЕ
2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани тендерском документацијом.
Образложење
Дана 29.09.2017. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак
набавке - УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА „ ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
И УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА ДЕПОА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈА
И СПОМЕН СОБЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ВРС.
ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА УГОВОР 02-404-9/17 ОД
18.04.2017.ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач д.о.о.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
11.10.2017. године у доставила је захтјев за учешће.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 11.10.2017. године доставила
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити
квалификованост понуђача ДОО ‘’ПРИЗМА’’, Бијељина.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
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10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-164/17
Бијељина,
Датум:11.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о
набавци, предмет јавне набавке УГОВАРАЊЕ ВИШКА
ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА РЕДОВНО
ОДРЖАВАЊЕ (ИСКОП И ПРОЧИШЋАВАЊЕ КАНАЛА)
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА, ДОДАТНИ
УГОВОР БР:02-404-46/17 – ЛОТ 2 ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ,
објављеног на веб страници Града Бијељина 13.10.2017.
године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације
1. Понуђач Д.О.О. ‘’РАДИША’’ Бијељина испуњава
услове претквалификације у предмету јавне набавке –
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (ИСКОП И ПРОЧИШЋАВАЊЕ
КАНАЛА) ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА, ДОДАТНИ УГОВОР БР:02-404-46/17 – ЛОТ 2 ОД
10.04.2017.ГОДИНЕ
2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани тендерском документацијом.
Образложење
Дана 13.10.2017. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (ИСКОП И ПРОЧИШЋАВАЊЕ
КАНАЛА) ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА,
ДОДАТНИ УГОВОР БР:02-404-46/17 – ЛОТ 2 ОД 10.04.2017.
ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког поступка је
прописан чланом 23. став б) Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач д.о.о.
‘’РАДИША’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
19.10.2017. године у доставила је захтјев за учешће.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 19.10.2017. године доставила
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити
квалификованост понуђача ДОО ‘’РАДИША’’, Бијељина.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
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На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10
(десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-178/17
Бијељина,
Датум:19.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута
града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број:
9/17) Градоначелник доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ПРИПРЕМУ ЗИМСКЕ ЛИГЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
2017/2018
I
За чланове Организационог одбора за припрему
зимске лиге у малом фудбалу именују се:
1. Мићо Мићић, Градоначелник Града Бијељина –
предсједник одбора
2. Славиша Марковић, предсједник Скупштине
града Бијељина – замјеник предсједника
3. Огњен Ђука, предсједник Савјета за спорт - члан
4. Дарко Митрић, члана Савјета за спорт - члан
5. Миодраг Стевановић, предсједник Градске
борачке организације Бијељина - члан
6. Свето Петричевић, мали фудбал - члан
7. Срђан Гајић, командир Полицијске станице
Бијељина - члан
8. Јевтић Драган, клуб малог фудбала - члан
9. Душан Марковић, предсједник Општинског
фудбалског савеза – члан
10. Младен Петровић,директор ЈП ‘’Дирекција за
изградњу и развој града’’ Бијељина- члан
11. Радика Марић, предсједник Подручног
фудбалског савеза - члан
12. Данијел Перић, фудбалски судија - члан
13. Зоран Софренић, футсал судија - члан
14. Милан Лазић, Одјељење за друштвене
дјелатности - члан
15. Боро Ђокић, секретар.
II
Организациони одбор се именује у циљу припреме,
организовања и одржавања традиционалне Зимске лиге у
малом фудбалу 2017/2018.
Задатак Организационог одбора је да предузме све
неопходне кораке како би се реализовали послови из става
1. овог члана.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1658/17
Бијељина,
Датум: 16.10 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16), а у складу са чланом 99. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16), градоначелник Града Бијељине, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКУ
УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак спровођења
јавне конкуренције, садржај и облик обрасца пријаве на
јавни конкурс, избор кандидата као и друга питања у вези
са запошљавањем приправника.
Члан 2.
У смислу овог правилника приправник је лицe кoje
први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме
или звања, кao и лицe кoje je прoвeлo нa рaду вријeмe крaћe
oд врeмeнa утврђeнoг зa припрaвнички стaж у том стeпену
стручне спрeмe или звања.
II СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 3.
(1) Јавна конкуренција подразумијева расписивање
и објављивање јавног конкурса.
(2) Јавни конкурс расписује градоначелник.
Члан 4.
Кандидати који се пријављују на јавни
конкурс, морају испуњавати опште и посебне услове за
запошљавање, и то:
а) општи услови:
1) да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2) да је старији од 18 година,
3) да има општу здравствену способност,
4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова у
градској, односно општинској управи,
5) да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и
Херцеговини три године прије објављивања конкурса и
6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у
градској, односно општинској управи.
б) посебни услови:
1) одговарајућа стручна спрема и звање.
Члан 5.
(1) Јавни конкурс садржи:
а) опште и посебне услове за пријем приправника,
б) списак потребних докумената, рок и мјесто
њиховог подношења и
в) друге информације релевантне за јавни конкурс.
(2) Јавни конкурс објављује се у најмање једном
дневном листу доступном јавности на територији Републике
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Српске са роком од 15 дана за пријављивање кандидата.
(3) Јaвни кoнкурс сaдржи контакт тeлeфoн и
лично име запосленог у градској управи зaдужeног зa
дaвaњe дoдaтних oбaвјeштeњa o jaвнoм кoнкурсу, aдрeсу
нa кojу сe приjaвe пoднoсe, кao и пoдaткe o дoкaзимa кojи
сe пoднoсe уз приjaву.
(4) Сви докази наведени у јавном конкурсу
достављају се на једном од језика који су у службеној
употреби у Републици Српској.
(5) Пријаве се могу даставити лично или путем
поште, на адресу назначену у јавном конкурсу.
(6) Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.
III САДРЖАЈ И ОБЛИК ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ НА
ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 6.
(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се
на прописаном обрасцу Пријаве на јавни конкурс за пријем
приправника, који се налази у прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио (образац бр. 1).
(2) Образац пријаве из става 1. овог члана је формата
А4, а у исти се уносе подаци о позицији и објављеном јавном
конкурсу, лични подаци подносиоца пријаве, подаци о
његовом образовању, као и посебне изјаве.
(3) Тачност података наведених у обрасцу
пријаве на јавни конкурс потврђује подносилац
пријаве потписом.
Члан 7.
(1) Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу
доказе о испуњавању општих и посебених услова, и то:
а) увјерење о држављанству,
б) диплому о завршеној школској спреми.
(2) Уз документацију из става 1. овог члана,
кандидат доставља попуњен пријавни образац.
(3) Изабрани кандидат након спроведеног јавног
конкурса, а прије заснивања радног односа дужан је да
достави увјерење о општој здравственој способности као и
доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или овјереној копији у року од седам дана од дана пријема
обавјештења конкурсне комисије.
IV ПОСТУПАК ИЗБОРА
Члан 8.
(1) Јавни конкурс за пријем приправника спрoвoди
кoнкурснa кoмисиja коју имeнуje градоначелник (у даљем
тексту: Комисија).
(2) Кoмисиjу из става 1. овог члана чине три члaнa,
и то: један службeник за упрaвљaње људским рeсурсимa и
два службеника или намјештеника који имају одговарајућу
стручну спрему и радно искуство.
(3) Рјешењем о именовању комисије из става 1. овог
члана одређује се предсједавајући Комисије.
(4) Састав Комисије уколико постоји могућност
одражава заступљеност оба пола.
Члан 9.
(1) Комисија доноси пословник о раду већином
гласова чланова Комисије.
(2) Комисија о свом раду води записник.
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Члан 10.
У случају постојања сукоба интереса (сродник
по крви у правој линији, у побочној линији до четвртог
степена закључно, брачни друг или сродник по тазбини
до другог степена закључно, па и онда кад је брак престао,
пријатељски односи, пристрасност на националној,
вјерској или другој основи), а који може довести у питање
објективност или непристрасност у раду, члан Комисије не
може учествовати у раду Комисије.
Члан 11.
(1) Захтјев за утврђивање постојања сукоба
интереса, пријављени кандидат може да подносе
непосредно градоначелнику, након саопштавања састава
Комисије, а најкасније до почетка одржавања улазног
интервјуа са пријављеним кандидатима.
(2) У случају подношења захтјева за утврђивање
постојања сукоба интереса из разлога наведених у члану
11. овог правилника, Комисија прекида рад, након чега се
позива члан Комисије да се о томе одмах писмено изјасни.
(3) О постојању сукоба интереса одлучује
градоначелник.
(4) Уколико утврди постојање сукоба интереса
градоначелник, разријешиће тог члана комисије и
именовати новог члана Комисије, након чега Комисија
наставља са радом.
Члан 12.
(1) Задатак Комисије је да спроведе поступак
избора приправника путем јавног конкурса, што
подразумијева провјеру испуњености услова из јавног
конкурса и улазни интервју са кандидатима.
(2) Кандидати који испуњавају опште и посебне
услове из јавног конкурса позивају се на улазни интервју,
а о времену и мјесту одржавања интервјуа обавјештавају се
писменим путем.
Члан 13.
Улазни интервју подразумијева појединачни
разговор са кандидатима на основу којег се утврђују
способности
кандидата
и
познавање
начина
функционисања и организације јединице локалне
самоуправе.
Члан 14.
(1) Улазни интервју са сваким кандидатом траје
надуже један сат.
(2) Комисија води записник о току разговора
са сваким кандидатом и у исти уписује питања и бодове
додијељене од сваког члана Комисије.
Члан 15.
(1) Након завршеног улазног интервјуа, сваки члан
Комисије врши бодовање, тако што кандидатима додјељује
од један до пет бодова.
(2) Коначан резултат конкуренције представља
укупан збир бодова додјељених од сваког члана Комисије.
(3) Да би кандидат био успјешан у поступку
конкуренције треба да оствари више од 50% од највећег
могућег броја бодова.
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Члан 16.
Након утврђивања коначних резултата јавне
конкуренције, Комисија сачињава листу успјешних
кандидата и исту са комплетном документацијом
доставља градоначелнику, као и списак кандидата који
нису остварили више од 50% од највећег могућег броја
додјељених бодова.
Члан 17.
Јавни конкурс није успио ако:
а) нема пријављених кандидата,
б) нико од кандидата не испуњава услове
прописане јавним конкурсом или
в) нико од кандидата не добије минималан број
бодова утврђен овим правилником.
Члан 18.
Поступак избора кандидата мора се спровести
у року од 30 дана, рачунајући од дана истека конкурсног
рока.
Члан 19.
Након проведеног поступка избора кандидата
за попуну упражњеног радног мјеста приправника,
градоначелник доноси одлуку о избору приправника
у складу са резултатом који су кандидати остварили у
изборном процесу.
Члан 20.
(1) Након доношења одлуке о избору
приправника, градоначелник обавјештава све учеснике
јавне конкуренције о извршеном избору, укључујући и
кандидате чија је пријава одбачена као неблаговремена,
неразумљива или непотпуна.
(2) Кандидат чија пријава није разматрана зато што
је неблаговремена, неразумљива или непотпуна, односно
кандидат који сматра да изабрани кандидат не испуњава
услове за запослење на позицију за коју је расписан јавни
конкурс или који сматра да поступак избора кандидата
није извршен у складу са прописима, има право да у року
од осам дана од дана пријема одлуке из става 1. овог члана
изјави жалбу Одбору за жалбе.
Члан 21.
Након коначности одлуке о избору приправника,
градоначелник закључује уговор о приправничком стажу
са изабраним кандидатом.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-020-4/17
Бијељина,
Датум, 11.10.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 2. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републик Српске“ бр.63/11),
члана 3. став 2. Одлуке о паркирању у граду Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина број: 22/06, 23/07,
3/11 и 7/14) и члана 71. Став 1. тачка 25.Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број:
9/17) Градоначелник д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
ПРАВИЛНИКА о јавним паркиралиштима
у граду Бијељина
Члан 1.
У Правилнику о јавним паркиралиштима у граду
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број:
24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ број: 17/15)
у члану 5. став 2. додаје се алинеја 3 и гласи:
„ - паркинг на Тргу ђенерала Драже Михаиловића
(код „Електрона“) који спада у II зону (плава зона)“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1494/17
Бијељина,
Датум: 27.09.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-24/17
Датум: 26.09.2017. године
На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 21. Статута ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
Скупштина предузећа на 3. редовној сједници одржаној
дана 26.09.2017. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
Разрјешавају се дужности чланови Надзорног
одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о.
Бијељина именовани рјешењем број: С-8/13 од 14.10.2013.
године и С-16/14 од 03.10.2014. године:
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1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор
Бијељине
2. ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста
Бијељине
3. ЖЕЉКО КУСТУРИЋ, дипл.економиста
Бијељине
4. МИЛЕНКО РАДИШИЋ, дипл.економиста.
Бијељине и
5. СЛАЂАНА ТОМИЋ, дипл.економиста.
Бијељине

из
из
из
из
из

због истека мандата, дана 14.10.2017. године.
2.
Посебним рјешењем биће именовани вршиоци
дужности Надзорног одбора, који ће обављати дужност
до окончања конкурсне процедуре и избора нових
чланова Надзорног одбора.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Број: С-25/17
Датум: 26.09.2017. године
На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 21. Статута ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина,
Скупштина предузећа на 3. редовној сједници одржаној
дана 26.09.2017. године доноси
РЈЕШЕЊЕ
1.
За вршиоце дужности дужности чланова
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина именују се:
1. ДРАГАН МАКСИМОВИЋ, професор из
Бијељине
2. ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, дипл.економиста из
Бијељине
3. ЖЕЉКО КУСТУРИЋ, дипл.економиста из
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Бијељине
4. МИЛЕНКО РАДИШИЋ, дипл.економиста. из
Бијељине и
5. СЛАЂАНА ТОМИЋ, дипл.економиста. из
Бијељине
2.
Именов ање из т ачке 1. Врши се на период
од 15.10.2017. године до окончања пр оцед у р е

24. октобар 2017.

јавног конк у р с а и коначног именов ања чланов а
На дз орног одб ора.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДСТАВНИК ОСНИВАЧА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

24. октобар 2017.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1
ЗА 2017. ГОДИНУ ( I I I )
- I I I ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
1
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
2. ОДЛУКА О РАСХОДОВАЊУ ИМОВИНЕ
НА
ОСНОВУ
ИЗВЈЕШТАЈА
КОМИСИЈЕ
О
РАСХОДОВАЊУ
СРЕДСТАВА
ГРАДА
БИЈЕЉИНА БРОЈ: 02/10-054-1-373/2017 ОД
7
26.09.2017. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
7
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-37/17
4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
8
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-20-У1/17

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11
КГН-06/17
12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ :
12
БИЗ-03-У1/17
13. ОДЛУКА
О
РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ (УГОВОР 02-404-9/17
12
ОД 18.04.2017.ГОДИНЕ)
14. ОДЛУКА
О
РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ (ДОДАТНИ УГОВОР
БРОЈ 02-404-46/17 – ЛОТ2 ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ 13
15. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ ЗИМСКЕ ЛИГЕ У
13
МАЛОМ ФУДБАЛУ 2017/2018

5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
8
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-10-У1/17

16. ПРАВИЛНИК
О
ПОСТУПКУ
ПРИЈЕМА
ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА
14
БИЈЕЉИНА

6. ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
8
КГН-17-П1/17

17. ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ
17
ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
9
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/17

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

8. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
9
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-16/17

1.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“
17
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

2.

РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
17
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

9. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-02(2 ЛОТА)/17 10
10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
10
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-05/17

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

