Службени гласник
Града Бијељина
Година LIV

22. новембар 2017. године

На основу члана 39. 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), а у складу са чланом 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник
Града Бијељина, дана 17. новембра 2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о радном времену за
Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини
I
Члан II Одлуке о радном времену за Дан
успостављања оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини број 02-014-1-1861/17 од 13. новембра 2017.
године, мијења се и гласи:
‘’За вријеме трајања републичког празника,
сви објекти у трговинској и занатско - предузетничкој
дјелатности и продајна мјеста АД ‘’Лутрија Републике
Српске’’ Бања Лука, на подручју Града Бијељина могу радити
најдуже до 12:00 часова.’’
II
Остале одредбе Одлуке о радном времену за
Дан успостављања оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1921/17
Бијељина
Датум, 17. новембар 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 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: 13/17), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-24 (2Лот-а)-лот 2 – у1/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА под
шифром: СКП-24 (2Лот-а)-лот 2 – у1/17

БРОЈ 24 / 2017

послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
УГОВАРАЊЕ
ВИШКА
ПОТРЕБНИХ
РАДОВA
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ (КРПЉЕЊУ)
УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР:
02-404-8/2017 ЛОТ 2 ОД 31.03.2017. ГОДИНЕ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне
набавке је 17.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 19.890,00 КМ ( са
ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2017. годину
са буџетске ставке:“Одржавње хоризонталне и вертикане
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних
путева, крпљење удартних рупа“ економски код 412500,;
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
Рок за реализацију јавне набавке предметних радова
је од дана закључивања уговора па 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: 02-404-206/17
Бијељина,
Датум: 10. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне

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 88. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник д о н о с и :
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О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-06/17
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-06/17
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ТОКОМ 2018.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2018. годину, са буџетских
ставки: „Трошкови репрезентације“ економски код 412
900, потрошачка јединица 0005110 у износу од 769,23
КМ без ПДВ-а односно 900,00 КМ са ПДВ-ом, „Трошкови
обиљежавања манифестација, значајни датуми“ економски
код 412900, потрошачка јединица 0005110 у износу од
3.846,15 КМ без ПДВ-а односно 4.500,00 КМ са ПДВом, „Трошкови репрезентација“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005120 у износу од 769,23 КМ без
ПДВ-а односно 900,00 КМ са ПДВ-ом, „Набавка материјала
–Цивилна заштита“ економски код 412400, потрошачка
јединица 0005180 у износу од 854,70 КМ без ПДВ-а односно
1.000,00 КМ са ПДВ-ом, „Набавка материјала“ економски
код 412300, потрошачка јединица 0005240 у износу од
854,70 КМ без ПДВ-а односно 1.000,00 КМ са ПДВ-ом,
„Јавна кухиња-набавка материјала“ економски код 412400,
потрошачка јединица 0005301 у износу од 3.162,39 КМ без
ПДВ-а односно 3.700,00 КМ са ПДВ-ом .
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке роба
је од дана закључивања Уговора, а најраније 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: 02-404-209/17
Бијељина,
Датум: 15. новембар 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)

22. новембар 2017.

члана 18 и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ТВЈ-11/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба
шифром:ТВЈ-11/17

под

II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице ,
вршиће се јавна набавка следећих роба :
ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 51.282,06 KМ (без ПДВ-а)
одноносно 60.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета Града за 2017. годину са буџетске
ставке “Набавка опреме“ економски код 511300; потрошачка
јединица 0005125.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Предвиђени рок за испоруку робе има се обавити у
периоду не краћем од 30 (тридесет) календарских дана, нити
дужем од 100 календарских дана од дана потписивања уговора
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача економски најповољнија понуда са
следећим подкритеријумима:
1. Цијена – 70 бодова
2. Рок испоруке – 30 бодова
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
Број: 02-404-210/17
Мићо Мићић, с.р.
Бијељина,
Датум: 15. новембар 2017. године

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16
) члана 18 и члана 25 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
O ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ДД-н-01-п1/17

22. новембар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Број 24 - Страна 3

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под шифром: ДД-н-01-п1/17

ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 2017.
ГОДИНЕ, ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-40434/17 ОД 12.04.2017.ГОДИНЕ

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Наставак изградње објекта подручног одјељења у
Лединцима Основне школе ‘’Вук Караџић’’ Бијељина VIII
фаза – занатски радови.

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.

III
Предвиђени
максимални
износ
средстава
за реализацију јавне набавке је 512.820,51 КМ (без
ПДВ-а), односно 600.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства је
обезбиједило Министарство просвјете и културе РС.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења члан 21. ЗЈН .
V
Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних
радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а
извођач радова се има увести у посао у року од 10 (десет)
дана од дана потписивања Уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-208/17
Бијељина,
Датум: 15 новембар 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 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 Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-20-У1-п1/17
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци УСЛУГА
под шифром: СКП-20-У1-п1/17
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

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.
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:02-404-215/17
Бијељина,
Датум: 17. новембар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-37/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.10.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.77/17 од 27.10.2017.године,
а која се односи на набавку радова: “Наставак изградње
инфраструктуре у индустријској зони 2“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
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критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од: 555.553,00 KM (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-184/17 од
13.11.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

22. новембар 2017.

“Радиша” Бијељина и ДОО “Јовић С&Д” Угљевик у потпуности
су испуниле услове предвиђене тендерском документацијом те
је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина 22.800,00 КМ
(без ПДВ-а)
2. ДОО “Радиша” Бијељина 24.700,00 КМ (без ПДВ-а)
3. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 30.600,00 КМ (без ПДВ-а)
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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- 184/17
Бијељина,
Датум: 15. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-18(ц1,2 лота)-лот 1-п1/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.10.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.75/17 од 20.10.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: Уређење комуналне
инфраструктуре из водопривредних наканада- Чишћење
и уређење бујичних потока на подручју МЗ ‘’Љељенча’’
,понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
2. Д ОО „Радиша“ Бијељина
3. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
4. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да понуда ДОО”Бијељина пут” Бијељина
није испунила услове предвиђене тачком 13 А) тендерске
документације из разлога што понуђач није доставио
обавјештење од АПИФ-а о разврставању пословног
субјекта по дјелатностима у којој се као основна дјелатност
води “изградња хидрограђевинских објеката”.
Понуде ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина, ДОО

ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 22.800,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-176/17 од
14.11.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број: 02-404-176/17
Бијељина,
Датум: 15. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-17-п1/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.10.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.77/17 од 27.10.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: Медијска афирмација
улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе
и подстицање активнијег учешћа грађана у пословима
мјесних заједница путем кабловског телевизијског сигнала,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Телрад нет-ИН ТВ” Хасе, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене

22. новембар 2017.
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тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Телрад нет-ИН ТВ “Хасе, Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од: 3.400,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-189/17 од
14.11.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“, Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 3.968,55 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-182/17 од
10.11.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

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

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

Број: 02-404- 189/17
Бијељина,
Датум: 16. новембар 2017. године

Број: 02-404-182/17
Бијељина,
Датум: 20. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-40/17

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-05/17

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.10.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.77/17 од 27.10.2017.године
, а која се односи на набавку радова: “ Рушење и демонтажа
постојеће ограде и изградња нове ограде на раскрсници
ул.Светозара Марковића и ул.Живојина Мишића ”,понуде
су доставили следећи понуђачи:

I
У поступку јавне набавке путемконкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 31.10.2017., а која се односи на набавку
услуга: Техничка организација, медијско праћење избора
спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета
спортиста Бијељине у 2017.годинe,
понуду је доставило следећи понуђач:

1. ДОО „Призма“, Бијељина
2. ДОО „Радиша“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности
испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и након проведене е-аукције, утврђена коначна ранг
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
1. ДОО “Радиша“, Бијељина 3.968,55 КМ без ПДВ-а
2. ДОО”Призма“, Бијељина 5.934,50 КМ без ПДВ-а

1. ДОО „Телрад нет-ИН ТВ” Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Телрад нет-ИН ТВ “Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 3.380,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-192/17 од
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16.11.2017.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.

и спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 28/16) Градоначелник Града
Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
I
Образује се Централна пописна комисија у
следећем саставу:
1. Боро Ђокић, предсједник
- Мишо Полетан, замјеник предсједника
2. Милан Лазић, члан
- Ивана Љубинковић, замјеник члана
3. Предраг Новаковић, члан
- Никола Вуковљак, замјеник члана

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број: 02-404- 192/17
Бијељина,
Датум: 20. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 8.
став 1. Правилника о организацији и спровођењу пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О РЕДОВНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Редовни попис имовине и обавеза Града Бијељина
обавиће се у периоду од 1. децембра 2017. године до 5. фебруара
2018. године, у складу са Правилником о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16).Стање пописа своди се на стање
на дан 31.децембар 2017. године.
Члан 2.
Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће
пописне комисије које ће посебним актима именовати
Градоначелник.
Централна пописна комисија ће извјештај о попису
са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја доставити
Градоначелнику до 25. фебруара 2018. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1845/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) и члана 9., 10. и 11. Правилника о организацији

22. новембар 2017.

II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
утврђен је чланом 8. и 11.
Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16).
Централна пописна комисија сачињава коначан
Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га на усвајање
Градоначелнику најкасније до 25. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1846/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) и члана 9., 10. и 12. Правилника о организацији
и спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 28/16) Градоначелник Града
Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА
I
Образује се Комисија за попис обавеза, у следећем
саставу:
1. Дарко Стевић , предсједник
- Милисав Петрић, замјеник предсједника
2. Вера Илић, члан
- Љубица Видић, замјеник члана
3. Вања Ступар, члан
- Весна Љубојевић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са одредбама
Правилника о организацији и спровођењу пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,

22. новембар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на
дан 31. децембар 2017. године и сачинити Извјештај о
извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1849/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9.,
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И
ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА
I
Образује се Комисија за попис готовине и
готовинских еквивалената, у следећем саставу:
1. Гордана Антић, предсједник
- Александар Ресановић, замјеник предсједника
2. Радован Петровић, члан
- Јасмина Абдулахагић, замјеник члана
3. Славица Николић, члан
- Богдана Ђокић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената
у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2017. године и сачинити Извјештај о извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1848/17
Бијељина
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9.,
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10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПЛАСМАНА,
ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА
I
Образује се Комисија за попис
потраживања и аванса, у следећем саставу:

пласмана,

1. Зорица Беновић, предсједник
- Љубица Чодо, замјеник предсједника
2. Бобан Јоцић члан
- Игор Тодоровић, замјеник члана
3. Боро Новаковић, члан
- Славица Угреновић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис пласмана, потраживања и
аванса у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на
дан 31. децембар 2017. године и сачинити Извјештај о
извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1847/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) и члана 9., 10. и 12. Правилника о организацији
и спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 28/16) Градоначелник Града
Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА
И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се у Комисија за попис постројења
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене
имовине, у следећем саставу:
1. Зденко Матић, предсједник
- Бојана Вујовић , замјеник предсједника
2. Стево Божић, члан
- Милорад Лазић, замјеник члана
3. Саша Вујановић, члан
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- Снежана Павловић, замјеник члана
4. Борис Вуковић, члан
- Зоран Божић, замјеник члана
5. Станко Бајић, члан
- Рацо Марјановић, замјеник члана

22. новембар 2017.

20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .

II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис постројења и опреме,
драгоцјености и нематеријалне произведене имовине
у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на
дан 31. децембар 2017. године и сачинити Извјештај о
извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.

Број: 02-014-1-1853/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

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

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА

Број: 02-014-1-1851/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

I
Образује се Комисија за попис залиха материјала и
ситног инвентара, у следећем саставу:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9.,
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА
I
Образује се Комисија за попис објеката и сталних
средстава у фази прибављања, у следећем саставу:
1. Јовановић Миладин, предсједник
- Бојан Тамбур, замјеник предсједника
2. Сања Пантелић, члан
- Зорица Тешановић, замјеник члана
3. Дејана Манојловић, члан
- Наташа Мастило, замјеник члана
4. Војна Јелачић, члан
- Брано Грујичић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис објеката и сталних средстава
у фази прибављања у складу са одредбама Правилника
о организацији и спровођењу пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза („Службени гласник Града Бијељина“, број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на
дан 31. децембар 2017. године и сачинити Извјештај о
извршеном попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 9.,
10. и 12. Правилника о организацији и спровођењу пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е

1. Славиша Петровић, предсједник
- Златан Драгић, замјеник предсједника
2. Драгана Кнежевић, члан
- Милена Јањичић, замјеник члана
3. Бојана Гаврић, члан
- Живко Ковачевић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис залиха материјала и ситног инвентара
у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16)
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2017. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1850/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9., 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16) Градоначелник Града Бијељина,
донио је

22. новембар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗЕМЉИШТА
И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се Комисија за попис земљишта и
биолошке имовине, у следећем саставу:
1. Данијела Милетић, предсједник
- Ибрахим Беговић, замјеник предсједника
2. Неђо Вуковић, члан
- Суада Поповић, замјеник члана
3. Биљана Љотић Марковић, члан
- Бојан Мојић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу
са одредбама Правилника о организацији и спровођењу
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 28/16).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2017. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
20. фебруара 2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:02-014-1-1852/17
Бијељина,
Датум: 9. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник општине
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника
о критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, 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 о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
I
У академској 2017/2018. години Град Бијељина
ће расписати конкурс за стипендирање 28 (двадесет
осам редовних студената III, IV, V и VI године првог
цуклуса студија који води до академског звања завршеног
додипломског студија или еквивалента на високошколским
установама у Босни и Херцеговини или иностранству.
II
У академској 2017/2018. години стипендираће се
следеће врсте занимања :
1. Професор математике ...............................2 студентa
2. Професор физике .........................................1 студент
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3. Доктор медицине ........................................2 студента
4. Професор биологије ....................................1 студент
5. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика,
или рачунарске технике и информатика..................2 студентa
6. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електроенергетика, електроенергетски и индустријски
системи, енергетика и процесна техника
или
електроенергетски софтверски инжињеринг ............................
............................................................................................2 студентa
7. Дипломирани инжењер електеротехнике, смјер
електротехника и телекомуникације или енергетика,
електроника и телекомуникације ..............................2 студента
8. Дипломирани инжењер електеротехнике, смјер
мехатроника .....................................................................1 студент
9 Дипломирани инжењер грађевине ………………
……....................................................................................2 студентa
10. Дипломирани инжењер геодезије ..........................
............................................................................................2 студентa
11. Дипломирани инжењер машинства ......................
............................................................................................2 студентa
12. Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер
саобраћај и транспорт...................................................2 студента
13. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који су дјеца погинулих бораца ...................... 2 студента
14. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације,стоматологије и
ветерине који су дјеца погинулих бораца ВРС ...........................
............................................................................................2 студента
15 Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ............................................1 студент
16.
Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ...........................................2 студента
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-28/17
Бијељина,
Датум: 17. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 71.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број:9/17) Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ РЕАДМИСИОНОГ ТИМА
I
Именује се Локални реадмисиони тим у следећем
саставу :
1. Љубица Млађеновић - испред Градске управе,
предсједник,
2. Жељко Кустурић – ЈУ Завода за запошљавање
Републике Српске, члан,
3. Бојана Савић – испред ЈУ Центра за социјални
рад, члан,
4. Анкица Стајић Вујић – испред Дома здравља,
члан
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5. Срђан Гајић – испред Полицијске управе, члан.
II
Задатак Локалног реадмисионог тима је да пружи
подршку пројекту „Интегрисани програм подршке
за реинтеграцију повратника по основу споразума о
реадмисији“- фазе 3 у својој локалној заједници.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“.
Број: 02-014-1-1914/17
Бијељина,
Датум: 17.новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16 ) и члана 71. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17)
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за примопредају робе по Уговору број:
02-404-190/17 од 15.11.2017. године закљученим са ДОО
„СТАР –ЦЕНТАР“ Живинице именују се:
1. Љубомир Матић, предсједник,
2. Зоран Стевановић, члан,
3. Обрен Божић, члан.
II
Задатак Комисије је да, у складу са одредбама
Уговора број: 02-404-190/17 од 15.11.2017. године
закљученим са ДОО „СТАР –ЦЕНТАР“ Живинице, изврше
примопредају робе – половног аутомобила за потребе
Кабинета Градоначелника, да о томе сачине Извјештај и
исти доставе Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованима,
2. Одсјек заједничких послова
3. Евиденција
Број: 02-014-1-1904/17
Бијељина,
Датум; 16. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
Именује се комисија за примопредају робе по
Уговору број 02-404-166/17 ОД 08.11.2017.године закључен

22. новембар 2017.

са ДОО,,СЛАДАБОНИ“ Бањалука у саставу:
1. Зоран Стевановић, предсједник,
2. Обрен Божић, члан,
3. Старахиња Новаковић, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
раба који се односе на испоруку службених аутомобила
за Градску управу Града Бијељина, у складу са Уговором
број: 02-404-166/17 од 08.11.2017. године и да о томе
сачини Записник и исти достави Градоначелнику и Одсјеку
заједничких послова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованима,
2. Одсјек заједничких послова
3. Евиденција
Број: 02-014-1-1913/17
Бијељина,
Датум, 17. новембар 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-74/17 од 14.11.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 181 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ИВЕ АНДРИЋА 56“ улица
Иве Андрића бр.56 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ИВЕ АНДРИЋА 56“ улица Иве Андрића бр.56 Бијељина,
Регистарски лист број: 181.
Оснивачи: 19 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник:
Чедомир
Остојић,
предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 2/3-372-74/17
Бијељина,
Дана: 14.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.

22. новембар 2017.

Службени гласник Града Бијељина
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