Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII

30. септембар 2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, дана 23. септембра 2016.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
На основу Споразума о сарадњи који је Град
Бијељина потписао са средњим школама и привредницима
у оквиру пројекта „Coton“ и Програма „Прилика плус“,
у школској 2016/2017. години додјељује се једнократна
новчана помоћ у износу од по 200,00 КМ ученицима који су
се уписали у дефицитарна занимања у средњим школама са
сједиштем на подручју Града Бијељина.
II
Дефицитарна занимања у школској 2016/2017.
години су:
- столар (III степен) у Техничкој школи „Михајло
Пупин“ Бијељина,
- кувар (III степен) у Средњој стручној школи Јања и
- пекар (III степен) у Пољопривредној и медицинској
школи Бијељина.
III
Одлучујући критеријум за додјелу једнократне
новчане помоћи је број бодова на ранг-листама у јунском
и јулском уписном року у школској 2016/2017. години.
Право на једнократну новчану помоћ стичу три
најбоље рангирана ученика на ранг-листама школа из тачке
II ове Одлуке.
IV
Уплата на текуће рачуне ученика или родитеља
извршиће се за следеће ученике:
1. Југовић (Петар) Милан, Техничка школа
„Михајло Пупин“ Бијељина, столар III степен,
2. Вучић (Станко) Слађан, Техничка школа
„Михајло Пупин“ Бијељина, столар III степен,
3. Лакић (Игор) Јован, Техничка школа „Михајло
Пупин“ Бијељина, столар III степен,
4. Марковић (Стеван) Дарко, Средња стручна
школа Јања, кувар III степен,
5. Тамаш (Дражан) Невен, Средња стручна школа
Јања, кувар III степен,
6. Драгојловић (Обрад) Милица, Средња стручна
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школа Јања, кувар III степен,
7. Спасојевић (Јован) Миладинка, Пољопривредна
и медицинска школа Бијељина, пекар III степен,
8. Шарац (Томислав) Снежана, Пољопривредна и
медицинска школа Бијељина, пекар III степен и
9. Радишић (Зоран) Зорана, Пољопривредна и
медицинска школа Бијељина, пекар III степен.
V
Исплата стипендија вршиће се са позиције Одјељења
за друштвене дјелатности –„стипендије“ - економски код
416 100.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2120/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1.
тачка е) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 2. Одлуке о кориштењу
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 21/08), а у складу са Законом о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 52/14), Градоначелник Града Бијељина
донио је
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске
резерве у укупном износу од 2.000,00 КМ на име помоћи
Симеуновић Сретену из Глоговца за санацију штете настале
услед пожара на кровној конструкцији на објекту димензија
10х20 м.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће
се са буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 416 100
текуће помоћи-ванредне помоћи у оквиру ПЈ Кабинет
Градоначелника.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-2022/16
Бијељина
Датум, 16. септембар 2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („
Службени гласник РС“ 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.
Сатута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“
број: 8/13 и 27/13), члана 13. Правилника о поступцима
задужења, коришћења и расходовања опреме и ситног
инвентара („Службени гласник Града Бијељина“ број: 6/13)
Градоначелник д о н о с и:
ОДЛУКУ
о расходовању имовине на основу Извјештаја
Комисије о расходовању средстава Града Бијељина
од 15.06.2016. године и 31.08.2016. године
I
Искњижити вриједност рачунарске опреме која
због техничке неисправности више није у функцији и иста
се не може поправити и то набавне вриједности од 4.056,14
КМ, отписане вриједности 4.056,14 КМ на контима 011222
– Рачунарска опрема и 011229 – Корекција вриједности
канцеларијске опреме, алата и инвентара.
II
Искњижити вриједност расходованог канцеларијског
намјештаја због дотрајалости и физичког оштећења (оштећени
радни сто и тракасте завјесе) у набавној вриједности од 734,92
КМ, отписаној вриједности од 734,92 КМ на контима 011221
– Канцеларијски намјештај и 011229 – Корекција вриједности
канцеларијске опреме, алата и инвентара.
III
Изврштити искњижавање термо пећи које због
техиничке неисправости нису више у употреби а исте се
не могу поправити и то набавне вриједности 9.523,79 КМ,
отписане вриједности 9.523,79 КМ на контима 011241 – Опрема
за гријање, вентилацију и хлађење и 011249 – Корекција
вриједности грејне, расхладне и заштитне опреме.
IV
Изврштити усклађивање помоћне евиденције са
стањем главне књиге, након изврешених измјена по овој
Oдлуци.
V
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
VI
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а
објaвиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-1142/16
Бијељина, 02.09.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. септембар 2016.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 23. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15
и 8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-15 (2 Лот-а) – Лот 1-у1/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-15 (2 Лот-а) – Лот 1-у1/16
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 на редовном одржавању локалних и
некатегорисаних путева и градских улица на подручју града
Бијељина – Лот 1
Додатни уговор на Уговор број: 02-404-39/16 – Лот 1
од 25.04.2016.године
III
Предвиђени максимални износ средстава је
16.480,00 КМ (без ПДВ-а), односно 19.281,60 КМ (са ПДВом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са
буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних
путева, крпљење ударних рупа’’, економски код:412 500;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 23.
Закона о јавним набавкама.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-138/16		
Бијељина,
Датум, 14. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. септембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 23. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/16),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 23. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/16),
Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (5Лотова) – Лот 4 - у1/16

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (5Лотова) – Лот 2-у1/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-13 (5Лотова) – Лот 4-у1/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-13 (5Лотова) – Лот 2 -у1/16

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 одржавање –
пошљунчавање некатегорисаних путева – југоисточни дио
2 града Бијељина–Лот 4
Додатни уговор на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 4
од 30.05.2016.године

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 одржавање –
пошљунчавање некатегорисаних путевa – југоисточни дио
града Бијељина – Лот 2
Додатни уговор на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 2
од 30.05.2016.године

III
Предвиђени максимални износ средстава је 5.971,00
КМ (без ПДВ-а), односно 6.986,07 КМ (са ПДВ-ом).Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са буџетске ставке
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа’’, економски код:412 500; потрошачка јединица
0005170.

III
Предвиђени максимални износ средстава је 6.833,50
КМ (без ПДВ-а), односно 7.995,20 КМ (са ПДВ-ом). Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са буџетске ставке
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа’’, економски код:412 500; потрошачка јединица
0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења.

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

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

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

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-140/16						
Број: 02-404-141/16
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,
Бијељина,
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 19. септембар 2016. године
Датум, 19. септембар 2016. године

		

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 24 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 8 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 08/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-22/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром:КГН-22/16

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ЗА
ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА

30. септембар 2016.

локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СКП-Н-01/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА под шифром:
СКП-Н-01/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна
набавка следећих роба:
Набавка водоматеријала у склопу реализације
пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран’’.

III
Предвиђени максимални износ средстава је 9.945,00
КМ (са ПДВ-ом) односно 8.500,00 КМ (без ПДВ-а). Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016.годину са буџетске ставке
‘’Суфинансирање пројеката и активности из области
ЛЕР-а и енергетске ефикасности’’, економски код 412900,
потрошачка јединица 0005120.

III
Предвиђени максимални износ средстава је
151.200,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 129.230,77 (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке :
’’Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој града, надзор, пројектовање“, економски
код 511100-субаналитика трезора 37; потрошачка јединица
0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

V
Предметне услуге ће се извршити 28.10.2016.године.

V
Крајњи рок за реализацију јавне набавке роба је 20
(двадесет) 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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-142/16
Бијељина,
Датум, 22. септембар 2016. 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

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-143/16
Бијељина,
Датум, 22. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина

30. септембар 2016.
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(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 08/16), Градоначелник д о н о с и :

и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 8/16),
Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-Н-03/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-Н-03 (2Лот-а) – Лот 2-у1/15

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-03/16

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих услуга:
САСЈЕЦАЊЕ РАСТИЊА НА СТАРОМ КАНАЛУ
ДАШНИЦА КОЈИ ПОЧИЊЕ ОД „РАНКИЋА МОСТА“ У
ЦРЊЕЛОВУ ГОРЊЕМ, А ЗАВРШАВА У КАНАЛУ НОВА
ДАШНИЦА У УКУПНОЈ ДУЖИНИ ОД ОКО 2.000 МЕТАРА
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ,
односно 17.094,02 (без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена са
Рачуна посебних намјена – накнаде за кориштење вода.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
посатупка.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања Уговора до 31.12.2016.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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-144/16
Бијељина,
Датум, 23. септембар 2016. 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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 24. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03 (2Лот-а) – Лот 2-у1/15

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих радова:
Уговарање вишка потребних радова приликом
реализације уговора на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на
подручју Града Бијељина - Лот 2
Додатни уговор на Уговор број: 02-404-164/15 – Лот 2
од 01.03.2016.године
III
Предвиђени максимални износ средстава је 11.088,00
КМ (без ПДВ-а), односно 12.972,96 КМ (са ПДВ-ом). Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са буџетске ставке
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа’’, економски код:412 500; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24.став
а) Закона о јавним набавкама.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-145/16
Бијељина,
Датум, 23. септембар 2016. 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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 24. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 08/16 ),
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Градоначелник д о н о с и :

радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-05-у2/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-05-у2/16

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова :
Утврђивање мањка и вишка и уговарање
непредвиђених радова на изградњи петоразредне подручне
школе и објекта вртића у насељу Лединци –VI ФАЗА
Додатни Уговор 2 на Уговор број:02-404-60/16 од 26.05.2016.
године
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке који предстваља збир вишка и
непредвиђених радова умањен за мањак радова је 39.586,89
КМ (без ПДВ-а) односно 46.316,66 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину са буџетске
ставке „Набавка грађевинских објеката – инвеститције у
образовање“ економски код 511 100 , потрошачка јединица
0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без обавјештења на основу члана 24.став а ) Закона
о јавним набавкама.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VI
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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-146/16
Бијељина,
Датум, 26. септембар 2016. године

30. септембар 2016.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. и члана 8. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина(‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13),Правилника
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14)
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II дио Б СЗП-19-п2/16
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
01.09.2016.године, а који се односи на набавку услуга: Израда
акта о процјени ризика на радном мјесту, понудe су доставили
следећи понуђачи :
1. ДОО „Заштита, екологија и пројектовање“ Бијељина
2. ДОО „Институт за екологију,заштиту на раду,
заштиту од пожара“ И.Сарајево
3. Јавна научноистраживачка установа“Институт за
заштиту и екологију РС“ Бања Лука
4. ДОО „Енерго систем“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО “Енерго систем” Брчко
6.402,24 КМ
2. ДОО “Заштита, екологија и пројектовање“ Бијељина
6.786,00 КМ
3. Јавна научноистраживачка установа“Институт за
заштиту и екологију РС“ Бања Лука 6.786,00 КМ
4. ДОО “„Институт за екологију,заштиту на раду,
заштиту од пожара“ И.Сарајево 16.286,40 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Енерго систем“ Брчко са понуђеном цијеном у
износу од: 6.402,24 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-129/16
од 13.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим
странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-129/16
Бијељина,
Датум, 15. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. септембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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 40 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине 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 СКП-13( 5 лотова)-лот 5-у1/16
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку услуга: Уговарање вишка потребних услуга
приликом реализације уговора који се односи на одржавање
– пошљунчавање некатегорисаних путева – сјеверни дио
града Бијељина – Лот 5,Додатни уговор на Уговор број: 02404-66/16 – Лот 5 од 30.05.2016.године, понуду је доставио
следећи понуђач:
ДОО „Dis company“ 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
ДОО“ Dis company“ Бијељина са понуђеном цијеном
износу од: 13.407,97 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о преговарању број: 02-404-130/16 од
14.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-130/16		
Бијељина,
Датум, 16. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
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(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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 40 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине 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 СКП-13( 5 лотова)-лот 1-у1/16
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку услуга: Уговарање вишка потребних услуга
приликом реализације уговора који се односи на одржавање
– пошљунчавање некатегорисаних путева – западни дио
града Бијељина – Лот 1,Додатни уговор на Уговор број: 02404-66/16 – Лот 1 од 30.05.2016.године, понуду је доставио
следећи понуђач:
ДОО „Dis company“ 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
ДОО“ Dis company“ Бијељина са понуђеном цијеном
износу од: 18.548,01 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о преговарању број: 02-404-131/16 од
15.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-131/16
Бијељина,
Датум, 16. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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30. септембар 2016.

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 40 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’ 8/16), Градоначелник д о н о с и :

и физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 1/14 и 1/15), Градоначелник је донио:

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-15( 2 лота)-лот 1-у1/16

Мјења се План расподјеле
средстава намијењених
I
за спорт и физичку културу у 2016. години Раздио 1 због
Мјења се План расподјеле средстава намијењених за спорт и физичку
промјене
ранга такмичења.
културу у 2016. години Раздио 1 због промјене ранга такмичења.

I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку услуга: Уговарање вишка потребних услуга
приликом реализације уговора на редовном одржавању
локалних и некатегорисаних путева и градских улица на
подручју града Бијељина – Лот 1,Додатни уговор на Уговор
број: 02-404-39/16 – Лот 1 од 25.04.2016.године, понуду је
доставио следећи понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“ 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
ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном износу од: 19.281,60 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о преговарању број: 02-404-138/16 од
28.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 138/16
Бијељина
Датум: 29.септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. став 1. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13) и
члана 10. став 1. Правилника о расподјели средстава за спорт

На основу члана 62. став 1. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ број: 8/13 и 27/13) и члана 10. став 1. Правилника о расподјели
ОДЛУКУ
средстава за спорт и физичку културу
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:
1/14 и 1/15), Градоначелник
је донио:расподјеле средстава за
о измјени Плана

спорт и физичку културу за 2016. годину

ОДЛУКУ
о измјени Плана расподјеле средстава за спорт и физичку културу за 2016.
I
годину

II

II

Раздио 1 за II
полугодиште
године гласи:
Раздио
1 за2016.
II полугодиште

1

ФУДБАЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2016. године гласи:

ФК "Подриње" Јања
ФК "Звијезда 09"
2. Лига Републике Српске 3 клуба
3. Лига Регионална 3 клуба
4. Лига ПФС 12 клубова
5. Лига ОФС 24 клуба
6. Лига ОФС 15 клубова
ФК"РАДНИК"Мали фудбал
Школа фудбала "Soccer kids Bijeljina"
ОФК "Зенит" Бијељина
Резерва

План за II
полугодиште
2016. године
27.550,00
25.375,00
56.254,00
11.418,00
21.822,50
27.985,00
15.225,00
725,00
580,00
797,50
9.612,00

Исплата средстава
МЈЕСЕЧНО
МЈЕСЕЧНО
КВАРТАЛНО
КВАРТАЛНО
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ
ПОЛУГОДИШЊЕ

III

III

Ова Одлука
ступа на снагу
даном на
доношења,
у „Службеном
Ова Одлука
ступа
снагуа објавиће
даном седоношења,
гласнику Града Бијељина“.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

а

РАДОНАЧЕЛНИК
Г Р А Д О НГА
ЧЕЛНИК

Број:
02-014-1-2152/16
Број: 02-014-1-2152/16
Бијељина,
Бијељина,
Датум, 28.09.2016. године
Датум,
28.09.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
Мићо Мићић,с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 22. став 1. тачка б) а у вези са чланом
95. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12) и члана
62. став 1. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина” бр. 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина, доноси
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНОГ ШТАБА ЗА
СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА
I
У циљу спречавања појаве и сузбијања заразне
болести плавог језика на подручју Града Бијељина, формира
се Локални штаб у сљедећем саставу:
1. Младен Јовановић, координатор Штаба, градски
ветеринарски инспектор,
2. Миле Пејчић, замјеник координатора Штаба,
начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду,
3.. Драго Ристић, члан, шеф Одсјека цивилне заштите
у Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту.
4. Славиша Станкић, члан, градски ветеринарски
инспектор,
5. Милан Савић, члан, шеф Одсјека за пољопривреду
у Одјељењу за привреду и пољопривреду,

30. септембар 2016.
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6. Сандро Мађарац, члан, директор Ветеринарске
станице Бијељина,
7. Небојша Каришик, члан, директор ВС “Прима
Вет” Јања,
8. Велибор Тодоровић, члан, директор “Ветагро”
д.о.о. Драгаљевац,
9. Боро Новаковић, члан, комунални полицајац у
Одјељењу комуналне полиције,
10. Немања Видаковић, члан, помоћник командира
ПС Бијељина.
II
Локални штаб из тачке I ове одлуке прикупља
информације и координира активности за сузбијање
заразне болести плавог језика на подручју Града Бијељина,
а нарочито: прикупља и доставља податке надлежним
органима о броју имања и животиња, броју обољелих и
угинулих животиња и штетама на подручју Града, предлаже
надлежним органима предузимање одговарајућих
мјера и активности на сузбијању заразне болести,
сарађује и координише активности са Стручним тимом
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
РС, сарађује са привредним друштвима, ветеринарским
и другим установама, органима и организацијама у
циљу што усјпешнијег извршавања повјерених задатака,
извјештава Градоначелника о својим активностима и
стању на подручју Града у сузбијању болести плавог језика
и предузима друге мјере и активности у циљу спречавања
ширења заразе.
Органиазционе јединице Градске управе Града
Бијељина пружају потребну административну и техничку
помоћ у раду као и податке и информације неопходне за
извршавање послова из дјелокруга Локалног штаба.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-2146/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 28. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-1143/16
Датум: 02.09.2016. године
Градоначелник града Бијељина, на основу члана 225.
Закона о општем управном поступку (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 13/02, 87/07 и 50/10), рјешавајући
по жалби понуђача ‘’Hesa light BH’’ Бијељина, ‘’Hesa light
A/S’’ Roskilde, Данска, ДОО ‘’Електрообнова’’ Бања Лука,
изјављеној против одлуке Одлуке о избору најповољнијег
понуђача број 02-014-1-1046/16 од 12.08.2016. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Одбија се жалба понуђача ‘’Hesa light BH’’ Бијељина,
‘’Hesa light A/S’’ Roskilde, Данска, ДОО ‘’Електрообнова’’

Број 24 - Страна 9

Бања Лука, изјављена против Одлуке о избору најповољнијег
понуђача број 02-014-1-1046/16 од 12.08.2016. године, као
неоснована.
Образложење
На основу објављеног Јавног позива за прикупљање
писмених понуда за повјеравање обављања комуналне
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања
дијела јавне расвјете на подручју града Бијељина у ЛЕД
технологији, проведен је поступак, након чега је од стране
Градоначелника града Бијељина донијета Одлука о избору
најповољнијег понуђача број 02-014-1-1046/16 од 12.08.2016.
године, којом је као најповољнији изабран понуђач ДОО
„PETROL BH OIL COMPANY“ Сарајево, „PETROL“ ДД
Љубљана, ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој. Одлука о
избору најповољнијег понуча уредно је достављена свим
понуђачима, што произилази из садржине списа.
Понуђач ‘’Hesa light BH’’ Бијељина, ‘’Hesa light
A/S’’ Roskilde, Данска, ДОО ‘’Електрообнова’’ Бања Лука
благовремено је изјавио жалбу на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача број 02-014-1-1046/16 од 12.08.2016.
године. У жалби истичу да су предметном одлуком, као
и цјелокупним поступком избора, повријеђене одредбе
Закона о јавним набавкама БиХ, Закона о комуналним
дјелатностима Републике Српске, те Закона о локалној
самоуправи Републике Српске.
Градоначелник града Бијељина је размотрио све
наводе из жалбе, као и цјелокупни спис предмета и утврдио
да је жалба неоснована
У жалби се наводи да одредбама чланова 43. алинеја
5. Закона о локалној самоуправи и 62. став 1. тачка ђ) Статута
града Бијељина није предвиђена могућност провођења
тендерских поступака јавне набавке роба и услуга, будући
да се такав поступак проводи искључиво у складу са
Законом о јавним набавкама, који је, према мишљењу
жалиоца, морао бити примјењен. С тим у вези истичемо
да су одредбе горе поменутих чланова представљале
правни основ за расписивање Јавног позива за прикупљање
писмених понуда за повјеравање обављања комуналне
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања
дијела јавне расвјете на подручју града Бијељина у ЛЕД
технологији, обзиром да је истим одредбама прописано
да Начелник/Градоначелник спроводи локалну политику
у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет
и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
што је у конкретном случају испоштовано, обзиром да је
расписивању Јавног позива претходило доношење Одлуке о
реализацији реконструкције јавне расвјете у циљу смањења
потрошње електричне нергије на подручју града Бијељина од
стране Скупштине града. Из тога се јасно може закључити
да поменуте одредбе представљају правни основ за
расписивање јавног позива, јер се њиме фактички спроводи
локална политика у складу са одлукама Скупштине града (о
реализацији реконструкције јавне расвјете у циљу смањења
потрошње електричне eнергије на подручју града Бијељина).
Тачан је навод жалиоца да тим одредбама Статута и Закона о
локалној самоуправи није предвиђена могућност провођења
тендерских поступака јавне набавке радова и услуга, али се
у конкретном случају ради о провођењу локалне политике
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у складу са одлукама скупштине, па је неоснована тврдња
жалиоца у том дијелу, јер се ради о двије потпуно различите
ствари.
Тврдња жалиоца да ни Статутом града, нити
Законом о локалној самоуправи и Законом о комуналним
дјелатностима није предвиђено објављивање јавног позива
је такође тачна, али истичемо да одредбама поменутих аката
исто тако то нигдје није изричито забрањено.
При том, а у вези са тврдњама жалиоца у којим
истиче да су расписивањем Јавног позива прекршене
одредбе члана 11. Закона о комуналним дјелатностима
и члана 4. и 6. Закона о јавним набавкама, посебно
истичемо да се у конкретном случају ради о тзв. ЕSCO
моделу пословања, односно о ESCO уговорима, који за
реализацију има остварење енергетске ефикасности и
смањење потрошње енергије, који клијентима нуди и
финансијско рјешење за њихову реализацију, и који као
такви не потпадају под одредбе Закона о јавним набавкама,
тј. нису регулисани тим Законом, а што јасно произилази
из садржине дописа Агенције за јавне набавке БиХ, која је у
свом допису број 04-02-1-У-3355-2/16 од 28.06.2016. године,
а на захтјев за савјетодавну помоћ Градоначелника број
02-014-1-831/16 од 21.06.2016. године, одговорила да ESCO
уговори нису дефинисани Законом о јавним набавкама,
што упућује на закључак да се на исте не примјењује Закон о
јавним набавкама. То све указује на неоснованост жалбених
навода у дијелу који се односи на наводно кршење одредби
члана 11. Закона о комуналним дјелатностима и члана 4. и 6.
Закона о јавним набавкама.
При том такође треба имати у виду и чињеницу да
је Јавни позив објављен у средствима јавног информисања,
тј. на начин да сви заинтересовани субјекти буду упознати
са истим, и како би им се обезбједили равноправни и фер
услови за учествовање у поступку, а све у циљу поштовања
приниципа транспарентности.
Када је ријеч о наводима жалбе гдје се говори о
разлозима за избор најповољнијег понуђача, односно о
одбацивању понуде жалиоца истичемо следеће:
Члан групе понуђача „Телефоније Видаковић“д.о.о.
Добој је доставо ОП образац из кога се види да је Радомир
Видаковић лице овлаштено за заступање што потврђује и
Актуелни извод из судског регистра 60-О-РегЗ-16-000 821
од 03.05.2016. године. Жалиочеви навод да није испоштован
члан 32. и члан 57. Закона о регистрацији пословних
субјеката РС је неоснован јер овај орган није надлежан за
провођење процедуре регистрације. Сходно претходно
наведеном неосновани су наводи да су Уговори неважећи
јер није достављен ниједан доказ у прилог тим тврдњама
јер је у вријеме закључивања Уговора Радомир Видаковић
био лице овлаштено за заступање за фирму „Телефонија
Видаковић“ д.о,о. Добој што се произилази из садржине
Актуелног извода из судског регистра 60-О-РегЗ-16-000 821
од 03.05.2016. године.
Наводи да биланс успијеха „Петрoл“ д.д. Љубљана
за 2014. и 2015. годину није достављен, на начин да се
може утврдити кокико износи чист приход понуђача нису
основани јер у Подацима из исказа пословог резултата за
2014. годину се види да је добит 41.105.838 ЕУР, а у Подацима
из исказа пословог резултата за 2015. годину се види да је
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добит 30.074.471 ЕУР.
Жалбени навод који се односи на Потврду
коју даје други јавни субјект о извршеним уговорима о
одржавању јавне расвјете, а коју је издало Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
дана 20.05.2016. године гдје је Томица Стојановић обављао
функцију Начелника Одјељења није основан, јер се иста
подврда издаје било ком правном субјекту за обављене
послове из надлежности Одјељења, а у прилог томе иде
чињеница да је Комисија за провођење поступка јавног
позива именована тек 09.јуна 2016. године у чијем саставу је
и Томица Стојановић тј. после издавања потврде.
Жалбени навод који се односио на референц
листу није основан из разлога што је иста била у саставу
Тендерске документације на коју жалиоц није уложио
приговор. Банкарска гаранција се односи на цијену понуде
тј. вриједност инвестиције у износу од 10% што чини
неоснованим жалбени навод у том дијелу. Жалилац није
образложио у чему се састоји неадекватно презентовање
цијене групе понуђача који су изабрани, а увидом у Записник
са отварања понуда се јасно види да представник жалиоца
није имао примједби на поступак отварања приспјелих
понуда. Навод жалиоца везано за иденфикациони број
пореског обвезника ‘’Hesa light A/S’’ Роскилде је основан
јер је утврђено да се у достављеној Потврди о регистрацији
налази иденфикациони број за наведену фирму, али то не
утиче на одлуку из диспозитива обзиром да жалилац није
доставио доказе за остале недостатке који се помињу у
Одлуци о избору најповољнијег понуђача број 02-014-11046/16 од 12.08.2016. године. Неоснован је жалбени навод
у вези са доставом потврде о измиреним обавезама за ПДВ,
у којем жалилац истиче да фирма ‘’Hesa light BH’’ д.о.о.
Бијељина није порески обвезник, с тим у вези жалилац је
као доказ својих тврдњи морао доставити потврду Управе
за индиректно опорезивање којом се констатује да иста није
обвезник ПДВ-а. Жалбени навод на који жалилац указује
а односи се годишњи приход од 50.000.000,00КМ што је
требало доказати Билансом успјеха за 2014. и 2015. годину је
неоснован јер је било потребно да бар једна од фирми из групе
понуђача ‘’Hesa light BH’’ Бијељина, ‘’Hesa light A/S’’ Roskilde,
Данска, ДОО ‘’Електрообнова’’ Бања Лука задовољи услов.
Достављени доказ о промету је интерна копија годишњег
извјештаја за 2013/14. ‘’Hesa light A/S’’ Roskilde и и интерна
копију годишњег извјештаја за период 01.07.2014-31.12.2014.
године ‘’Hesa light A/S’’ Roskilde и као такав није могао бити
признат јер је тражен оригинал или овјерена копија Биланса
успјеха. Неоснован је жалбени који се тиче достављања
извјештаја о броју запослених фирме ‘’Електрообнова’’
д.о.о. Бања Лука јер је жалилац доставио извјештај о броју
запослених радника издат од стране Пореске управе РС
(тачка 2.2., подтачка 21 тендерске документације), али
није доставио списак радника запоснених код понуђача
потписан и овјерен од стране понуђача (тачка 2.2., подтачка
20 тендерске документације). Што се тиче извјештаја о
рачунима за фирму ‘’Електрообнова’’ д.о.о. Бања Лука за које
жалилац наводи да су достављени, није основан, тражено је
да се достави Потврда о ликвидности трансакционих рачуна
у пословним банкама (тачка 2.2., подтачка 6 тендерске
документације).
Сходно горе наведеном, евидентно је да је жалба
неоснована, па је одлучено као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог Рјешења може се покренути управни
спор пред Окружним судом у Бијељини. Рок за покретање
управног спора је 30 дана од дана достављања овог рјешења
жалиоцу.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Огњен С. Авлијаш, пуномоћник жалиоца
ГРАДОНАЧЕЛНИК
2. У спис
Мићо Мићић, с.р.
3. Архива

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13 Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају радова
I
У Комисију за примопредају радова који се односе
на поправак објеката мјесних заједница на подручју Града
Бијељина у 2016. години по Уговору број: 02-404-89/16 од
8.7.2016. године именују се:
1. Биљана Љотић Марковић, дипл.инг. грађевинепредсједник,
2. Александар Ресановић, дипл.инг. грађевине – члан,
3. Предраг Новаковић, дипл.инг. пољопривредечлан.
II
Задатак Комисије је да заједно извођачем радова
записнички изврши примопредају изведених радова по
Уговору број: 02-404-89/16 од 8.7.2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2124/16
Бијељина
Датум, 26. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. Статута града Бијељина (“Сл.
гласник града Бијељина”, бр. 8/13 и 27/13), Градоначелник града
Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије
I
Именује се комисија у саставу:
1.
Богдан
Тадић,
дипл.инж.електротехнике,
предсједник,
2. Максимовић Драгиша, грађевински техничар, члан,
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3. Далибор Лазић, дипл.инж.информатике, члан.
II
Задатак комисије је да на основу члана 5а, Одлуке
о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката
мјесних заједница на подручју града Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11)
и (“Службени гласник града Бијељина”, бр. 21/12) изврши
процјену и записнички утврди набавку материјала
од стране мјесне заједнице за потребе изградње јавне
расвјете у мјесним заједницама које су поднијеле захтјев
за суфинансирање изградње јавне расвјете на њиховом
подручју.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2041/16
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина						
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 19.09.2016. године

			
На основу члана 61. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 5/05, 6/05 и 6/06)
и Споразума о сарадњи између Града Бијељина и Удржења
грађана за промоцију образовања Рома “Отахарин”,
Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ ДЈЕЦЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Рјешењу о именовању Радне групе за заштиту и
безбједност дјеце на подручју Града Бијељина број: 02/5334/04 од дана 06.11.2014. године и измјењених Рјешења о
заштити ,безбејдности дјеце на подручју Града Бијељина
број: 02-533-1/15 од дана 21.04.2015 и број: 02-553-4/15 од
дана 03.12.2015. године врши се допуна у члану I, а допуњује
се са представником Центра јавне безбjeдности Јања, и то:
- Садмир Ахметовић, ЦЈБ Јања.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 02-533-3/16
Бијељина,
Датум: 09.09.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина“, број 14/06) и чланова 9. став 1, 19.
став 2. и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
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финансирање научноистраживачког рада и награђивање
ученика и наставника („Службени гласник општине
Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) Градоначелник
Града Бијељина д o н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ
И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И СТИПЕНДИЈА
ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У
НАСТАВНОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
I
У наставној 2016/2017. години утврђују се следеће
износи стипендија :
1. Основна студентска стипендија износи мјесечно
............................................................................................ 170,00 КМ
2. Стипендије за ученике генерације основних
школа износи мјесечно ................................................ 80,00 КМ
3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који
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су ученици основних и средњих школа на подручју Града
Бијељина износи мјесечно ............................................ 80,00 КМ
4. Стипендија за дјецу са посебним потребама
који су ученици специјализованих установа у Босни и
Херцеговини и иностранству износи мјесечно .........................
............................................................................................120,00 КМ
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-9/16
Бијељина,		
Датум, 15. септембар 2016.године
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

