Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

14. април 2016. године

БРОЈ 08 / 2016

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12), члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број:39/14), и члана 3 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :

измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки Града
Бијељина за 2016. годину, у складу са дјелокругом рада сваке
организационе јединице.
III
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки
Града Бијељина у 2016. години је саставни дио ове Одлуке.

О Д Л У К У

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

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ ( I )
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2016. годину.

Број: 02-404-16/2016
Бијељина
Датум: 04.04.2016. године

II
Непосредни руководиоци организационих јединица Градске
управе Града Бијељина су одговорни за реализовање

		

Република Српска
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ИЗМЈЕНА I
ГОДИШЊИ ПЛАН
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава и буџета града Бијељина
Службени гласник Града Бијељина
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намијењених за финансирање пројеката удружења грађана у 2016. години, а на основу
На основу
члана 43.
Законаогласа,
о локалној
самоуправи
пројеката удружења
2016. години,
а на основу
расписаног
Јавног
објављеног
у „Службеном
гласникуграђана
Града уБијељина“,
број
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, расписаног Јавног огласа, објављеног у „Службеном
одчлана
21. јануара
2016.Града
године.
42/05, 118/0501/2016
и 98/13),
62 Статута
Бијељина гласнику Града Бијељина“, број 01/2016 од 21. јануара
14. април 2016.

(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
и члана 18 Одлуке о поступку за додјелу средстава 2016. године.
Члан 2.
удружењима грађана на подручју Града Бијељина
Члан 2.
(„Службени гласник општине Бијељина“, број 22/14 ),
Средства
планирана
у буџету Града Бијељина
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и :
Средства планирана у буџету Града
Бијељина
за
финансирање
пројеката,
за финансирање пројеката, расподјељују
се у складу са
члановима
16. Одлукезао поступку
за додјелу средстава
расподјељују се у складу са члановима 8. и 16.
Одлуке8.оипоступку
додјелу средстава
на подручју Града Бијељина
ОДЛУКУ
удружењима
грађана на подручју Градаудружењима
Бијељина грађана
(„Службени
гласник Града
(„Службени
гласник
Града
Бијељина“ , број: 22/14), и то:
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Бијељина“
, број:
22/14), иНА
то: ПОДРУЧЈУ
ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
Редграда Бијељина намијењених за финансирање
и буџета

Просјечна
оцјена

Одобрена
средства у
КМ

бр.

Назив удружења

Назив пројекта

Број
бодова

1.

Српско пјевачко друштво
„Србадија“

Златна Србадија

218

43,6

5.000,00

2.

Регионално удружење
стручних радника
социјалне дјелатности
Бијељина

Дневни центар за дјецу у
ризику

200

40

4.000,00

3.

КУД „Дворови“

Седма међународна смотра
фолклора „Дворови“ 2016.
године

153

30,6

3.100,00

4.

СКУД „Јања Ново Насеље
Јања“ Јања

Илиндански дани 2016

151

30,2

3.000,00

5.

БКУД „Мула-Алија
Садиковић“ Јања

Набавка опреме за
фолклорну и хорску секцију и
набавка разгласних уређаја
и опреме

149

29,8

3.000,00

6.

Регионално удружење
ампутираца Бијељина
„РУАБ“

Дружење са природом кроз
риболов

135

27

2.700,00

7.

Удружење за помоћ
ментално заосталим
лициама „Нада“

Могу ја и више

128

25,6

2.500,00

8.

Удружење грађана
„Убунту“

Умјетнички фестивал
„ПРОТФЕСТ“ Бијељина

125

25

2.500,00

9.

Удружење жена са
инвалидитетом“Импулс“

Наше умијеће

123

24,6

2.500,00

Дневни центар за особе
оболеле од аутизма

109

21,8

2.200,00

10.

Удружење за помоћ
лицима обољелих од
аутизма

7.

Удружење за помоћ
ментално заосталим
лициама „Нада“
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Могу ја и више

128

25,6

Службени гласник Града Бијељина

2.500,00
14. април 2016.

8.

Удружење грађана
„Убунту“

Умјетнички фестивал
„ПРОТФЕСТ“ Бијељина

125

25

2.500,00

9.

Удружење жена са
инвалидитетом“Импулс“

Наше умијеће

123

24,6

2.500,00

10.

Удружење за помоћ
лицима обољелих од
аутизма
„Другачији свијет“

Дневни центар за особе
оболеле од аутизма

109

21,8

2.200,00

11.

Удружење ликовних
умјетника „Свети Лука“

Умјетници свом граду

106

21,2

2.100,00

12.

Удружење глувих и
наглувих регије Бијељина

Слушне и говорне вјежбе за
дјецу оштећеног слуха

102

20,4

2.000,00

13.

Међуопштинска
организација слијепих
Бијељина

Хуманост да побиједи таму
и сиромаштво слијепих и
слабовидих

100

20

2.000,00

14.

Еколошко удружење
„Еко пут“ Бијељина

Развој еколошке свијести
кроз јачање капацитета
Еко центра „Језера“

100

20

2.000,00

15.

Хуманитарно удружење
жена „Арта“

Инклузивна и оснажена
заједница је услов напредка!

100

20

2.000,00

16.

Удружење грађана
„Отахарин“

Вртић за све

99

19,8

2.000,00

17.

Удружење „Лара“

Подршка имплементацији
акционог плана за
имплементацију УНЦЦР
1325 у Бијељини

92

18,4

1.850,00

18.

Удружење жена „Искра“

Стоп амброзији – животна
средина без алергена

92

18,4

1.800,00

19.

Удружење жена „Бели
анђео“ Дворови

“Оживимо обичаје и старе
занате“ на сајмовима,
фестивалима, дружењима у
земљи и иностранству“

92

18,4

1.800,00

91

18,2

1.800,00

90

18

1.800,00

Очување и његовање
изворног народног
стваралаштва-фолклора и
културно-историјског
наслијеђа српског народа на
простору Семберије
Ткање као знање и
умјетност у сврху
промоције сеоског туризма

20.

СКУД „ЦРЊЕЛОВО“
Црњелово

21.

Коло српских сестара
„Света Ангелина Српска“
Црњелово

22.

Друштво геронтолога

Није стар онај који има
године, већ онај ко не учи

90

18

1.800,00

23.

СКУД „Лазарица“
Батковић

Његовање обичаја и
традиције Лазарице

90

18

1.800,00

24.

СКУД „Драгуљ“
Драгаљевац Средњи

Очување традиције и
обичаја српског народа на
пољу културе и фолклора

90

18

1.800,00

25.

Удружење обољелих од
мултипле склерозе регије
„Семберија-Мајевица
Посавина“ Бијељина

90

18

1.800,00

Удружење грађана

Нисмо сами

22.

Друштво геронтолога

СКУД „Лазарица“
14. април
23. 2016.
Батковић

године, већ онај ко не учи

18

1.800,00

18
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1.800,00

90

18

1.800,00

90

18

1.800,00

90

Његовање
обичајаГрада
и
Службени
гласник
Бијељина
90
традиције Лазарице

Очување традиције и
обичаја српског народа на
пољу културе и фолклора

24.

СКУД „Драгуљ“
Драгаљевац Средњи

25.

Удружење обољелих од
мултипле склерозе регије
„Семберија-Мајевица
Посавина“ Бијељина

26.

Удружење грађана
„Видик“ Бијељина

Школа без дроге

90

18

1.800,00

27.

СКУД „Драгаљевац“
Доњи Драгаљевац

Одржавање народне
традиције и сеоског обичаја

90

18

1.800,00

28.

СКУД „Удружење
Озренског краја“ Трњаци

Културно наслеђе и дух
традиције

90

18

1.800,00

29.

КУД „Балатун“ Балатун

Дјечији фестивал фолколора
„Балатун 2016“

90

18

1.800,00

30.

КУД „Бродац“

Међународна смотра
фолклора „ТУЛЛН“
Аустрија 2016. године

90

18

1.800,00

31.

Одред извиђача
„Сембериjа“ Бијељина

Школа за воднике

90

18

1.800,00

Нисмо сами

32.

Удружење „Дјечији хор“
Бијељина

Распјевана планета

81

16,2

1.600,00

33.

Удружење за афирмацију
позитивних вриједности
„Оксиген-Јања“ Јања

Примјети ме – буди мој
пријатељ

77

15,4

1.500,00

34.

Прони-Центар за
омладински развој,
подружница Бијељина

Подршка јачању
капацитета организатора
волонтирања на подручју
Града Бијељина

77

15,4

1.500,00

35.

СКУД „КојчиновацЧардачине“

Одржавање народне
традиције и сеоских обичаја

76

15,2

1.500,00

36.

Удружење грађана
„Синергија плус“

Едукација младих у циљу
превенције младалачке
деликвенције

76

15,2

1.500,00

Међународни фестивал
хумора и сатире-Б
Бијељина 2016.

75

15

1.500,00

75

15

1.500,00

75

15

1.500,00

75

15

1.500,00

75

15

1.500,00

74

14,8

1.500,00

37.

38.

39.

Удружење афористичара
“1. април“

СКУД „Глоговац“

УГ „Српско-руска
заједница“ Бијељина

40.

Клуб за дјецу „Гарфилд“

41.

Плесни клуб „Студио
ОЛЕНА“ Бијељина

42.

Центар за едукацију и
истраживање „ЦЕР“

Пјесмом и игром за очување
културе и традиције
Неформално образовање
младих у циљу стицања
компетенција и
проходности при
запошљавању
Међународни фестивал
дјечијег и омладинског
фолклора „Плетеница“
Класичан балет у
интеракцији са другим
плесним дисциплинама
Пословно ресурсни центар

УГ „Српско-руска
заједница“ Бијељина
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40.

Клуб за дјецу „Гарфилд“

41.

Плесни клуб „Студио
ОЛЕНА“ Бијељина

42.

43.

44.

компетенција и
проходности при
запошљавању

75

15

Службени гласник Града Бијељина
Међународни фестивал
дјечијег и омладинског
фолклора „Плетеница“
Класичан балет у
интеракцији са другим
плесним дисциплинама

1.500,00
14. април 2016.

75

15

1.500,00

75

15

1.500,00

74

14,8

1.500,00

Центар за едукацију и
истраживање „ЦЕР“

Пословно ресурсни центар

Удружење грађана
„Центар за екологију и
одрживи развој“ Бијељина

Едукација ученика средњих
школа о промјени соларне
енергије као обновљивог
извора енергије на подручју
Града Бијељина

73

14,6

1.500,00

Афирмирање и ангажман
младих

73

14,6

1.500,00

Удружење иноватора
регије Бијељина

45.

Центар за образовну
технологију Републике
Српске

Брзо и ефикасно читањеРазвој интелектуалних
способности дјеце и младих

73

14,6

1.450,00

46.

Црквени хор „Свети
Ђорђе“

Пјесмом без граница

60

12

1.200,00

47.

Центар за омладинско
предузетништво и
запошљавање у Републици
Српркој

„Како запослити младе у
Републици Српској“

60

12

1.200,00

48.

Помоћ за млади живот у
бившој Југославији –
Представништво у
Бијељини

Кроз историју смо
ратовали, сад учимо да
живимо заједно

59

11,8

1.200,00

49.

Школа фудбала „Soccer
kids Bijeljina“

SOCCER DAY’S 4
(Дани фудбала)

59

11,8

1.200,00

Успостављање диалога
између потрошача и
трговаца у складу са
законом о заштити
потрошача

59

11,8

1.200,00

Дани „Мото сусрета“

50

10

1.000,00

Међународни фестивал
„Дани хармонике“

50

10

1.000,00

Бијељинска бубијада
Бијељина 2016.

50

10

1.000,00

50.

Удружење потрошача
„Звоно“ Бијељина

51.

Мото клуб „Кречар“
Батковић

52.

Удружење грађана
„Артист „ Бијељина

53.

„OLDTIMER klub BN“
Бијељина

УКУПНО: 98.900,00
Чланзавршетка
3.
Члан 3.
буџетске године.
На основу Одлуке о расподјели средстава,
На основу
Одлуке
о расподјели
средстава, Градоначелник ће Члан
закључити
уговоре
Градоначелник ће закључити
уговоре
са удружењима
грађана
5.
са удружењима
средства.
којима су додијељена
средства.грађана којима су додијељенаОва
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у
Уговором
ће се међусобна
уредити права
међусобна
права
и обавезе гласнику
у складу
саБијељина“.
Законом и овом
Уговором
ће се уредити
и обавезе
у „Службеном
Града
складу са Законом
и овом Одлуком.
Одлуком.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 4.
Члан 4.
Удружења грађана којима су додијељена средства Број: 02-014-1-486/16
за пројекте, дужнаУдружења
су да Градоначелнику
путем Комисије
Бијељина,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
грађана којима
су додијељена
средства за пројекте, дужна
су да
поднесу извјештај о реализацији пројекта са финансијским Датум: 12. април 2016. године
Мићо
с.р.
Градоначелнику путем Комисије поднесу извјештај о реализацији пројекта Мићић,
са
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта, а најдаље до
финансијским извјештајем 30 дана по реализацији пројекта, а најдаље до завршетка
буџетске године.

број 22/14), и члана 17. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о поступку за додјелу
средствава удружењима и грађанима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града
14. април
2016. број 3/16). Градоначелник
Службени
гласник
Града Бијељина
Број 08 - Страна 11
Бијељина“,
Града
Бијељина,
доноси:
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи спортских удружења у 2016. години, а на основу расписаног
ОДЛУ
КУ
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
Јавног конкурса број: 02-014-1-250/16 од 02.03.2016.год.
РАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА
ЗА(„Службени
ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА
118/05 и О
98/13),
члана 62 Статута
Града Бијељина
(„Службеном
гласнику Града
Бијељина“,
број 04/16).
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и НА
27/13),
члана
18.
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима
Члан 2.
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник
Члан1.
Средства планирана у буџету Града Бијељина
општине Бијељина“, број 22/14), и члана 17. Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о поступку за додјелу за финансирање пројеката расподјељују се у складу са
Овом Одлуком
се утврђује
расподјела
и 8.буџета
града оБијељина
намијењених
средствава удружењима
и грађанима
на подручју
Града средстава
члановима
и 16. Одлуке
поступку за
додјелу средстава
Бијељина
(„Службени гласник
Града Бијељина“,
3/16). години,
за финансирање
спортских
удружењаброј
у 2016.
а
на
основу
расписаног
Јавног
конкурса
удружењима грађана на подручју Града
Бијељина
Градоначелник
Града Бијељина,
оноси :
број: 02-014-1-250/16
од д02.03.2016.год.
(„Службеном
гласнику
Града
Бијељина“,
број
04/16).
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14). и члана
8а. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о поступку за
ОДЛУКУ
Члан
2. средствава удружењима и грађанима на подручју
додјелу
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
ГРАЂАНАСредства
НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА
планирана
у буџету
Града Бијељина
за финансирање
пројеката расподјељују се
број 3/16),
и то:

у складу са члановима 8. и 16. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на
подручју
Града Члан1.
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14). и члана 8а.
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
Одлуке
о
измјенама
и допунама Одлуке о поступку за додјелу средствава удружењима и
и буџета града Бијељина намијењених за финансирање
грађанима на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16), и то:
Ред
бр.

Назив удружења

Назив пројекта

Број
бодова

Просје
чна
оцјена

Одобрена
средства у
КМ

„ПОНОВО ПОНОС
ГРАДА“

462

92,4

454.250,00

„КОШАРКА ЗА
СВЕ“

396

79,2

140.000,00

1.

Фудбалски клуб
„Радник“ Бијељина

2.

Кошаркашки клуб„БН
Баскет“ Бијељина

3.

Одбојкашки клуб
„Радник“ мушки

„ОДБОЈКА од 7-77“

324

64,8

49.000,00

4.

Одбојкашки клуб
„Радник“ женски

„ОДБОЈКА од 7-77“

316

63,2

43.000,00

5.

Боксерски клуб
„Радник“

„ШАМПИОНИ“

291

58,2

31.000,00

6.

Кошаркашки клуб
"Грађански Бобар"

„МАГИЧНА ИГРА
ПОД ОБРУЧИМА“

286

57,2

28.000,00

7.

Женски фудбалски клуб
"Радник Бумеранг"

„РЕЦИ ДА,
ЖЕНСКОМ
ФУДБАЛУ“

256

51,2

16.000,00

Укупно:

761.250,00

Члан 3.
На основу Одлуке о расподјели средстава,
Градоначелник ће закључити уговоре са удружењима
грађана којима су додијељена средства.
Уговором ће се уредити међусобна права и обавезе у
складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Удружења грађана којима су додијељена средства
за пројекте, дужна су да Градоначелнику путем Комисије
поднесу извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта, а најдаље до
завршетка буџетске године.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном потписивања и
објавиваће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-475/16
Бијељина,
Датум: 11.04.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 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
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: КГН-11 (2Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: КГН-11 (2Лот-а)/16

под

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
ЛОТ 1 – МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ И ОГЛАШАВЊЕ ПУТЕМ
ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА, УЗ
ЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, ОГЛАСА И ЧЕСТИТКИ
ЛОТ 2 – МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 106.000,00 КМ(без ПДВ-а),
односно 117.702,00 КМ (са ПДВ-ом). За Лот 1 предвиђена
средства су 50.000,00 КМ (без ПДВ-а), односно 58.500,00
КМ (са ПДВ-ом), За Лот 2 предвиђена средства су
50.600,00 КМ (без ПДВ-а), односно 59.202,00 КМ (са ПДВом) Средства се обезбијеђују са буџетске ставке ‘’Остале
уговорене услуге (односи с јавношћу и информисање)’’,
економски код 412 700, потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отворени
поступак.
V
Предвиђени рок реализације набавке услуга је за
оба Лот-а је од дана закључивања 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: 02-404-76/16
Бијељина,
Датум: 11. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. април 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 ) 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
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-07/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром:ТВЈ-07/16
II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И
НАДОГРАДЊА НА ИСТИМ
III
Предвиђени максимални износ средстава је
17.094,02 КМ (са ПДВ-ом) односно 20.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2016.
годину са буџетске ставке ‘’Трошкови текућег одржавање’’,
економски код 412500, потрошачка јединица 0005125.
IV
Јавна
набавка ће се спровести
Конкурентског захтјева за достављање понуда.

путем

V
Предвиђени рок за реализацију услуга 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: 02-404-77/16
Бијељина,
Датум, 11. април 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 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
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: ТВЈ-06/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба

под

14. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

шифром:ТВЈ-06/16
II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице ,
вршиће се јавна набавка следећих роба :
НАБАВКА ЛИЧНЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ –
ОДЈЕЋА, ОБУЋА
III
Предвиђени максимални износ средстава је
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 8.547,01 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.
годину са буџетске ставке ‘’Издаци за залихе материјала,
роба (одјећа и обућа)’’, економски код 516 100, потрошачка
јединица 0005125.
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102.564,10 КМ (без ПДВ-а) односно 120.000,00 КМ (са
ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета Града
за 2016.годину са буџетске ставке ‘’Набавка опреме’’,
економски код 511300, потрошачка јединица 0005125.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Рок испоруке је онај који буде понудио изабрани
понуђач, а најкасније шест мјесеци од дана потписивања
уговора.

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

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са следећим подкритеријумима:
1. Цијена - 70 бодова
2. Гарантни рок – 15 бодова
3. Рок испоруке – 15 бодова

V
Предвиђени рок за испоруку роба је тридесет дана од дана
потписивања Уговора .

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

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

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

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: 02-404-78/16
Бијељина,
Датум, 11. април 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 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
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:ТВЈ-02/16
II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице,
вршиће се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА ТЕРЕНСКО – ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА
СА ПОТРЕБНОМ ОПРЕМОМ
III
Предвиђени максимални износ средстава је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-79/16
Бијељина,
Датум, 12. април 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 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
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: ТВЈ-09/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба
под
шифром:ТВЈ-09/16
II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице ,
вршиће се јавна набавка следећих роба :
ТЕРЕНСКО-ТЕРЕТНО ВОЗИЛО СА ДУПЛОМ КАБИНОМ
И ТОВАРНИМ ПРОСТОРОМ
СА ПОТРЕБНОМ
ОПРЕМОМ
III
Предвиђени максимални износ средстава је
80.000,000 КМ (са ПДВ-ом) односно 68.376,10 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Набавка опреме’’, економски код 511
300, потрошачка јединица 0005125.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за испоруку роба је онај који буде
понудио изабрани понуђач, а најкасније шест мјесеци од
дана потписивања уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
, са следећим подкритеријумума:
1. Цијена – 70 бодова
2. Гарантни рок – 15 бодова
3. Рок испоруке – 15 бодова

или

препорученом

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
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) и члана 70. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’,24/15),Градоначелник д о н о с и
:
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-03/16
I
У поступку јавне набавке путем
отвореног
поступка, која је објављена на Порталу јавних набавки
дана 22.03.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.21/16
од 25.03.2016.године, а која се односи на набавку услуга:
“Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала
Дашница на подручју Града Бијељина ( кошење и чишћење
дна канала)“, није достављена ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога
што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем
року.
III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној

поштанском

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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-53/16
Бијељина,
Датум, 13. април 2016. године

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

Број: 02-404-80/16
Бијељина,
Датум, 12. април 2016. године

форми директно
пошиљком.

14. април 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) и члана 88. 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 Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-06/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана
15.03.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 18.03.2016.
године, а која се односи на набавку услуга: “ Прање
саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина“, понуду је
доставио следећи понуђач:
1.АД „Комуналац“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
АД „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од:
34.999,38 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-46/16 од
06.04.2016.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

14. април 2016.
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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: 02-404-46/16
Бијељина,
Датум, 7. април 2016. године
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ДОО“Топ спорт“ Бијељина умјесто 16.027,83 КМ износи
13.623,66 КМ и понуда ДОО“ Нова дипо” Горњи Подграци
умјесто 28.618,77КМ износи 24.325,96 КМ.
На основу критеријума најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и примјене префернцијалног
третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена
следећа ранг листа:

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) и члана 88. Закона о јавним
набавкама (“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 Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-03/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 22.03.2016.године , а која се односи
на набавку роба: “ Набавка канцеларијског намјештаја“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Adrialine“ Бања Лука
2. ДОО „Кранинг“ Лукавац
3. ДОО „Hafelebh” Грачаница
4. ДОО “Inter com” Зеница
5. ДОО “Топ спорт” Бијељина
6. ДОО “My home stil”Бијељина
7. ДОО “Нова дипо” Горњи Подграци
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „My home stil“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што је понуђач доставио неовјерену Изјава о испуњености
услова из члана 47. Закона о јавним набавкама што је у
супротности са тачком 10. тендерске документације ,
те није достављена фотокопија Биланса успјеха за 2015.
годину, што је у супротности са тачком 11.одјељак А)
подтачка 1.тендерске документације.
Понуде ДОО „Adrialine“ Бања Лука, ДОО
„Кранинг“ Лукавац, ДОО “Hafelebh” Грачаница, ДОО
“Inter com” Зеница, ДОО “Топ спорт” Бијељина и ДОО“
Нова дипо” Горњи Подграци су у потпуности испуниле
услове предвиђене тендерском документацијом.
Понуђене цијене понуђача ДОО „Adrialine“ Бања
Лука, ДОО “Топ спорт” Бијељина и ДОО“ Нова дипо” Горњи
Подграци се због примјене преференцијалног третмана, а
у складу са тачком 18. тендерске документације и Одлуком
о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег,
умањују за 15%, искључиво у сврху упоређивања понуда,
тако да након умањења понуда ДОО „ Adrialine“ Бања
Лука умјесто 17.498,20 КМ износи 14.873,47КМ, понуда

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Топ спорт“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 16.027,83 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-55/16 од
06.04.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о
јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
предлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-55/16
Бијељина,
Датум, 8. април 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) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
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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 Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-05/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана
26.02.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 07.03.2016.
године, а која се односи на набавку услуга: “ Кошење и
грабање Градског парка“, понуду је доставио следећи
понуђач:
1. ДОО „Патриот“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 109.997,55 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-35/16 од
01.04.2016.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: 02-404-35/16
Бијељина,
Датум, 8. април 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) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 88. 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 Града Бијељина’’,24/15),

14. април 2016.

Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-26/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 22.03.2016.године, а која се односи
на набавку радова: “ Израда и одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 29.993,65 KM (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-58/16 од
08.04.2016.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: 02-404-58/16
Бијељина,
Датум, 11. април 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) 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
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Гр

14. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

адоначелник д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б СЗП-17/16- Анекс II дио Б
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
22.10.2015.године, а који се односи на набавку услуга:
Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.
године из Фонда репрезентације , за госте, званичнике
институција и организација , манифестација (поводом
обиљежавања славе Града Бијељина , дана Града ) и другим
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима
на подручју Града Бијељина , понуду је доставио следећи
понуђач :
- ДОО „Минерва“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је прихваћена понуда
ДОО „Минерва“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 20.685,00 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/16 од
04.04.2016.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”
Број:02-404-48/16-4
Бијељина,
Датум: 13. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-25/16
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 24.03.2016.године, а која се односи на
набавку роба:’’Набавка и уградња семафорског уређаја на
подручју града Бијељина (улица Незнаних јунака – О.Ш.
‘’Кнез Иво од Семберије’’), понуду је доставио следећи
понуђач:
1.ДОО „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ“ Добој
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ“ Добој са
понуђеном цијеном у износу од: 29.975,40 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-56/16 од
11.04.2016.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- 56/16
Бијељина,
Датум: 13. април 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) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 88. 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

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 25. 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)
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и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-20-ц2/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана
16.03.2016.године и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 28.03.2016.
године, а која се односи на набавку услуге: “ Израда идејног
рјешења водоснадбијевања јужног подручја Семберије“,
понуду су доставили следећи понуђачи:
1.Институт за грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања Лука
2.ДОО ‘’Ибис’’ Завидовићи
3.ДОО ‘’Ипса институт’’ Сарајево
4.ДОО ‘’Урбис центар – комерц’’ Бања Лука
5.ДОО ‘’Инвест инжењеринг – комерц’’ Бања Лука
6.ДОО ‘’Хидро симп’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да све понуде испуњавају у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена
следећа ранг листа:

14. април 2016.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-50/16
Бијељина,
Датум, 13. април 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)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама (“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 Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-02(3 лота)/16
I
У поступку јавне набавке путемотвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.03.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.19/16 од
18.03.2016.године, а која се односи на набавку роба: “
Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина ,“
понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и
поврћа, и остале робе, за потребе јавне кухиње градске
управе Града Бијељина
1.ДОО „Грађапромет“ Бијељина

Институт за грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања Лука,
са понуђеном цијеном са ПДВ-ом: 11.232,00 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/16 од
08.04.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње градске
управе Града Бијељина
1.ДОО „Житопромет“ Бијељина
Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за
потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
1. ДОО „Vizion” Рогатица
2. ДОО „Месопромет” Бијељина
II
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и
поврћа, и остале робе, за потребе јавне кухиње градске
управе Града Бијељина
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,прихваћена понуда
ДОО „Грађапромет“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 20.919,10 КМ (са ПДВ-ом)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47.
Закона о јавним набавкама.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави

14. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње градске
управе Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда ДОО „Житопромет“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што је достављен Биланс успјеха за 2015.годину у коме је
евидентно негативно пословање у предходној години, а
тендерском документацијом је прописано да понуђач мора
имати позитивно пословање у 2015.години.
Поступак за Лот 2 се поништава у складу са
чланом 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама
БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за
потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
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

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Vizion” Рогатица са понуђеном цијеном
у износу од: 11.571,01 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-42/16 од
08.04.2016.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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-42/16
Бијељина,
Датум, 13. април 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) 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”,
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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
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Гр
адоначелник д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б СЗП-17- Анекс II дио Б
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
22.10.2015.године, а који се односи на набавку услуга:
Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.
године из Фонда репрезентације , за госте, званичнике
институција и организација , манифестација (поводом
обиљежавања славе Града Бијељина , дана Града ) и другим
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима
на подручју Града Бијељина , понуду је доставио следећи
понуђач :
- УР Ресторан „Ловац“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда
УР Ресторан „Ловац“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 7.946,10 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/16 од
04.04.2016.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:02-404-48/16-1
Бијељина,
Датум: 13. април 2016. године

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

14. април 2016.

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
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Гр
адоначелник д о н о с и

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 радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
03/15),Градоначелник д о н о с и

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б СЗП-17 - Анекс II дио Б

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б СЗП-17 - Анекс II дио Б

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
22.10.2015.године, а који се односи на набавку услуга:
Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.
године из Фонда репрезентације , за госте, званичнике
институција и организација , манифестација (поводом
обиљежавања славе Града Бијељина , дана Града ) и другим
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима
на подручју Града Бијељина , понуду је доставио следећи
понуђач :

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
22.10.2015.године, а који се односи на набавку услуга:
Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.
године из Фонда репрезентације , за госте, званичнике
институција и организација , манифестација (поводом
обиљежавања славе Града Бијељина , дана Града ) и другим
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима
на подручју Града Бијељина , понуду је доставио следећи
понуђач :

- ДОО „Глобус тим“ Дворови

- ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда

ДОО „Глобус тим“ Дворови са понуђеном цијеном у
износу од: 14.386,32 КМ(са ПДВ-ом)

ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од: 5.762,30 КМ(са ПДВ-ом)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/16 од
04.04.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-48/16 од
04.04.2016.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.

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 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.

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”

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-48/16-2
Бијељина,
Датум: 13. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-48/16-3
Бијељина,
Датум: 13. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. април 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 88. Закона о јавним
набавкама (“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 Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-23/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
22.03.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.21/16 од
25.03.2016.године, а која се односи на набавку радова:
“Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама,“
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Инстел“ Бијељина
2. АД „Водовод и канализација“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Инстел“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што понуђач није доставио фотокопију Биланса успјеха
за 2015.годину како је предвиђено тачком 12. подтачка
А) тендерске документације и доказе за техничку и
професионалну способност (квалификованост за извођење
предметних радова,минимално-техничка опремљеност и
оспособљеност, запослена лица и специфично искуство)
који су тражени тачком 12. подтачка В) тендерске
документације.
Понуда АД „Водовод и канализација“ Бијељина
у потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу наведеног критеријума
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде ,
прихваћена понуда
АД „Водовод и канализација“ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од: 248.976,84 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-51/16 од
12.04.2016.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
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-51/16
Бијељина,
Датум: 14. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 19. став
3. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 62. став
1. тачка м) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града
Бијељина д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Правилник о измјени и
допуни Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ Центар за културу „Семберија“
Бијељина, број: 2411/15 од 29.12.2015. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног одбора ЈУ Центар за културу „Семберија“
Бијељина број: 647/16 од 4.4.2016. године и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина број:
02/5-62-1-91/16 од 5.4.2016. године налазе се у прилогу
овог Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-476/16
Бијељина,
Датум, 11. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13),
члана 10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број
14/06) и члана 36. 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
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У
АКАДЕМСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Града

I
У академској 2015/2016. години из буџета
Бијељина финансираће се израда следећих
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Службени гласник Града Бијељина

научностраживачких радова:
1. „ Иновирање наставног процеса са даровитим
ученицима као претпоставка друштвеног прогреса “
-докторска теза мр Сање Милић , магистра педагошких
наука из Бијељине,
2. „Утицај структуре капитала банака на
перформансе предузећа и конкурентност привреде у
Босни и Херцеговини “
- мастер рад Сузане Стевановић, дипломираног економисте
из Дворова, Град Бијељина и
3. „ Улога и значај иновативног менаџмента у
процесу афирмације туристичке
понуде Града Бијељина “
- мастер рад Олге Тмушић, дипломираног економисте
из Јање, Град Бијељина.
II
Израда научноистраживачког рада из тачке I
овог Рјешења под редним бројем 1. финансираће се
једнократним новчаним износом од 2.000,00 КМ, а под
редним бројевима 2. и 3. једнократним новчаним износима
од 1.500,00 КМ
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-9/16
Бијељина,
Датум, 11. април 2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске 2
, бр. 101/04,42/05,115/05 и 98/13), члана 62.Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
8/13 и 27/13) и члана 8. Одлуке о заједничком улагању
у изградњу започетог пословног објекта-Центар за
социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце
са посебним потребама у Бијељини (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 7/16), Градоначелник доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за расписивање јавног позива и
провођење поступка избора најповољнијег понуђача
-суинвеститора за заједничко улагање у изградњу
започетог пословног објекта-Центар за социјални рад
са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним
потребама у Бијељини ( у даљем тексту ; комисија )
именују се :
1. Душан Савић, Градска управа Града Бијељина,
предсједник,
2. Драган Божић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
3. Љубиша Танацковић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
4. Ђорђо Вујановић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
5. Марија Цвјетиновић , Градска управа Града
Бијељина, члан,
6. Жана
Маљукановић, ЈП „ Дирекција за
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изградњу и развој града“д.о.о Бијељина, члан,
7. Љубинко Стевановић, ЈП „ Дирекција за
изградњу и развој града“д.о.о Бијељина, члан,
II
Задатак комисије је да распише јавни позив
за заједничко улагање у изградњу започетог пословног
објекта-Центар за социјални рад са Центром за дневно
збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини,
проведе поступак и изврши избор најповољнијег
понуђача-суинвеститора
у складу са Одлуком о
заједничком улагању у изградњу започетог пословног
објекта-Центар за социјални рад са центром за дневно
збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 7/16) ради
закључења Уговора о заједничком улагању и о томе
достави Извјештај Гадоначелнику.
III
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина „.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-468/16
Бијељина,
Датум: 11.04.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13), члана 78. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, 08/13 и 27/13 ),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и:
ИЗМЈЕНА П Р А В И Л Н И КА О ИЗМЈЕНИ
И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАЋЕЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА,
УГОВОРА И ФАКТУРА
Члан 1.
На основу Упутства о објави основних елеменета
уговора и измјена уговора („Службени Гласник БиХ“ број:
56/15) врши се измјена Правилника о измјени и допуни
Правилника о праћењу реализације оквирних споразума
, уговора и фактура (Службени Гласник Града Бијељина ,
број 24/15), (у даљем тексту: Правилник ) .
Члан 2.
Члан 2. став 2. Правилника мијења се и гласи :
„ Након потписивања Уговора о јавној набавци
роба / услуга / радова службеник из Одсијека за јавне
набавке попуњава Образац реализације уговора /оквирног
споразума (колоне 1. ,2., 3., 4. , и 8.) и доставља га ресорном
одјељењу .
Лице за прађење уговора након потпуне
реализације уговора / оквирног споразума
потпуно
попуњен образац реализације уговора /оквирног споразума
доставља у Службу за јавне набавке инвестиције и надзор .
Службеник из Одсијека за јавне набавке дужан
је на интернет страници града објавити основне елементе
уговора као и све измјене уговора до којих дође у току
реализације уговора . „
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Службени гласник Града Бијељина

Ступање на снагу
Члан 3.
Остале одредбе Правилника о измјени и допуни
Правилника о праћењу реализације оквирних споразума
, уговора и фактура (Службени Гласник Града Бијељина ,
број 24/15),остају непромијењене.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-5/16
Бијељина,
Датум, 12. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 ,118/05 и 98/13), члана 78. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, 08/13 и 27/13 ),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и:
П Р А В И Л Н И К О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА РОБА , УСЛУГА И РАДОВА
Члан 1.
На основу Упутства о условима и начину
објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки у информационом систему
„Е –набавке„ („Службени Гласник БиХ“ број:90/14) и
Упутства о допунама Упутства о условима и начину
објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки у информационом систему
„Е –набавке„ („Службени Гласник БиХ“ број:53/15) врши
се допуна Правилника о јавним набавкама роба , услуга и
радова (Службени Гласник Града Бијељина , број 24/15), (у
даљем тексту: Правилник ) .
Члан 2.
Иза члана 14. Правилника додаје се нови чланови
15. и 16. који гласе :
„Члан 15.
( Обавјештења о набавци и објављивање обавјештења
о набавци )
(1) Уговорни орган објављује Обавјештење о
набавци за отворени поступак ,ограничени поступак ,
преговарачки поступак са објавом обавјештења , конкурс
за израду идејног рјешења , такмичарски дијалог и
конкурентски захтјев за доставу понуда .
(2) Сва обавјештења о набавци , додјели уговора
, поништењу поступка јавне набавке , добровољно
ex ante обавјештење о транспарентности и претходно
информацијско обавјештење као и сажетак обавјештења
о набавци на енглеском језику , уговорни орган објављује
на Порталу јавних нљабавки .Сажетак свих обавјештења
објављује се у „Службеном Гласнику БиХ“.
(3) Уговорни орган може у предходном информацијском
обавјештењу објавити :

Број 08 - Страна 23

а) приликом набавке робе – укупну процјењену
вриједност уговора или оквирних споразума по групама
производа које уговорни орган намјерава додијелити
у следећих дванаест мјесеци – објављује се на почетку
календарске године
б) приликом набавке ууслуга – укупну процјрњену
вриједност уговора или оквирних споразума у свакој од
категорија из Анекса II дио А које уговорни орган намјерава
додијелити у следећих дванаест мјесеци – објављује се на
почетку календарске године .
ц) приликом набавке радова – битна обиљежја
или оквирних споразума које уговорни орган намјерава
додијелити – одмах након доношења одлуке .
Члан 16.
(Објављивање тендерске
систему „Е –набавке„)

документације

у

(1) Уговорни орган објављује тендерску
документцију у систему „Е –набавке„ у складу са чалном
55. ЗЈН , Упутством о условима и начину објављивања
обавјештења и достављања извјештаја у поступцима
јавних набавки у информационом систему „Е –набавке„
(„Службени Гласник БиХ“ број:90/14) и
чланом 9.
Упутства о допунама Упутством о условима и начину
објављивања обавјештења и достављања извјештаја у
поступцима јавних набавки у информационом систему „Е
–набавке„ („Службени Гласник БиХ“ број:53/15) .
(2) Уговорни орган дужан је објавити тендерску
документацију у систему „Е –набавке„ за најмање :
30 % поступака јавне набавке за које се објављује
обавјештење о набавци у 2016. години
60 % поступака јавне набавке за које се објављује
обавјештење о набавци у 2017. години „
Члан 3.
У члану 43. додаје се нови став 5. и гласи :
„(5) У случају додјеле Уговора из члана 8. ЗЈН
и закључивања оквирних споразума , уговорни орган
објављује обавјештење о додјели свих уговора током једне
године и то најкасније 30 дана од истека календарске
године . „
Члан 4
(Завршне одредбе )
Остале одредбе Правилника о јавним набавкама
роба , услуга и радова(„Службени Гласник 24/15)“ ,остају
непромијењене , с тим што се досадашњи чланови иза
члана 14. помјерају за два редна мјеста .
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-4/16
Бијељина,
Датум, 12. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
2016. ГОДИНУ (I)
- ИЗМЈЕНА (I) ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-25/16

1

17

16.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
17
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-20-Ц2/16

17.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-02 (3 ЛОТА)/16 18

18.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА
ИЗ АНЕКСА II ДИО Б СЗП-17-АНЕКС II ДИО Б (УР
19
Ресторан „Ловац“)

19.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА
ИЗ АНЕКСА II ДИО Б СЗП-17-АНЕКС II ДИО Б (доо
20
„Глобус тим“ Дворови)

20.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ
АНЕКСА II ДИО Б СЗП-17-АНЕКС II ДИО Б (ДОО
20
„Етно село Станишићи“ Бијељина)
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3.

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
11
(спортска удружења)

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
12
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-11 (2 Лот-а)/16

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
12
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-07/16

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
12
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-06/16

21.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
21
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-23/16

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
13
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-02/16

22.

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
13
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-09/16

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
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21
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ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
21
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24.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧАСУИНВЕСТИТОРА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО УЛАГАЊЕ У
ИЗГРАДЊУ ЗАПОЧЕТОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
– ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ЦЕНТРОМ ЗА
ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ
22
ПОТРЕБАМА У БИЈЕЉИНИ

25.

ИЗМЈЕНА ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА
О
ПРАЋЕЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
22
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26.
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23
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10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
14
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-06/16
11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
15
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-03/16
12. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
15
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-05/16
13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
16
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-26/16
14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ
АНЕКСА II ДИО Б СЗП-17/16-АНЕКС II ДИО Б (доо
16
„Минерва“)
15. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

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

