Службени гласник
Града Бијељина
Година L

4. април 2014. године

БРОЈ 06 / 2014

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 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-23 (4 Лот-а)/14

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

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-23 (4 Лот-а)/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Кошење – уређење путних појаса и кошење
амброзије на подручју Града Бијељина
Лот 1 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО
Лот 2 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО
Лот 3 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО
Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
55.000,00 КМ (Лот 1 – 8.000,00 КМ, Лот 2 – 12.500,00 КМ, Лот
3 – 11.500,00 КМ и Лот 4 – 23.000,00 КМ).
Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2014.
годину, и то за Лот 1, Лот 2 и Лот 3 средства у износу од
32.000,00 КМ са буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа’’ економски
код 412 500; потрошачка јединица 0005170.
За Лот 4 средства у износу од 18.000,00 КМ са
буџетске ставке ‘’Финансирање комуналне потрошње, јавна,
хигијена и одржавање зелених површина-економски код 412
800; потрошчка јединица 0005170’’ и 5.000,00 КМ ‘’Извршење
Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције –
економски код 412 900, потрошачка јединица 0005220.

V
Услуге ће се за све Лот-ове извршити у периоду
од дана закључивања уговора па до 31.12.2014.године, а
појединачне услуге ће се извршити у року који ће бити
дефинисан писменим налогом, а најкасније до 30 дана од
добијања Налога Наручиоца услуга.

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: 02-404-55/14
Бијељина
Датум, 25. март 2014. 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 28. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-25(ц1, 1Лот)/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-25(ц1, 1Лот)/14
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Службени гласник Града Бијељина

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачкобициклистичких стаза и тротоара на подручју града
Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 40.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2014.годину са буџетске ставке ‘’Изградња комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација,
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор,
пројектовање)’’ економски код 511 100-37; потрошачка
јединица 0005170.

4. април 2014.

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Испитивање квалитета и дебљина свих слојева
коловозних конструкција током грађења
III
Предвиђени
максимални
износ
бруто
средстава је 15.000,00 КМ. Средства су обезбјеђена из
буџета за 2014. годину са буџетске ставке „ Изградња
комуналне инфраструктуре (путна , водоводна, електро,
канализација , гасификација , Дирекција за изградњу и
развој , надзор , пројектовање )“ економски код 511 10037, потрошачка јединица 0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка

IV
Јавна набавка ће се спровести путем
Конкурентског захтјева са објављивањем обавјештења о
набавци.

V
Крајњи рок завршетка радова је 40 (четрдесет)
календарских дана од дана увођења у посао, а обавеза
наручиоца радова је да изабраног извођача радова уведе у
посао најкасније за 10 дана од дана потписивања Уговора.

V
Услуге ће се обавити од дана потписивања
Уговора па до 31.12.2014.године и то периодично како
се за њима буде указивала потреба , јер су исте везане за
извођење радова на изградњи путне инфраструктуре .

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

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

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

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-56/14
Бијељина
Датум, 26. март 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-57/14
Бијељина
Датум, 26. март 2014. 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 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник 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) и члана 28. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-22/14

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-18 (2Лот-а)/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-22/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-18 (2Лот-а)/14

4. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Редовно одржавање локалних и некатегорисаних
путева и градских улица у насељима на подручју Града
Бијељина
Лот 1 - Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица на подручју
Града Бијељина
Лот 2 – Редовно одржавање (ископ и
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних
путева и градских улица на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 75.000,00 КМ (Лот 1 – 40.000,00 и Лот 2 – 35.000,00 КМ).
Средства су обезбијеђена из буџета града за 2014.
годину са буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних
и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа’’,
економски код: 412 500; потрошача јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Крајњи рок завршетка предметних радова за
оба Лот-а је од дана закључивања Уговора до 31.12.2014.
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”.
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и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-07 (2 Лот-а)/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СЗП-07 (2 Лот-а)/14
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
Осигурање имовине и лица и осигурање и
регистрација службених аутомобила Градске управе
Бијељина
Лот 1 – Осигурање имовине и лица Градске управе
Бијељина
Лот 2 – Осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске уораве Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
56.000,00 КМ (Лот 1= 40.000,00 КМ и за Лот 2= 16.000,00
КМ)
- за Лот 1 средства у износу од 23.500,00 се обезбјеђују
из буџета за 2014. годину и 16.500,00 КМ из буџета за 2015.
годину са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци“
економски код 412700; потрошачка јединица 0005240 и
- за Лот 2 средства у износу од 3.000,00 се обезбјеђују
из буџета за 2014. годину и 13.000,00 КМ из буџета за 2015.
годину са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци“
економски код 412700; потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени почетак реализације за
се обавити најкасније од 01.06.2014.године, а
завршетка је 01.06.2015.године.
Предвиђени почетак реализације за
се обавити најкасније од 22.07.2014.године, а
завршетка је 21.07.2015.године.

Лот 1 има
крајњи рок
Лот 2 има
крајњи рок

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-58/14
Бијељина
Датум, 31. март 2014. 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 28. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09,
60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/13;27/13)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга

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: 02-404-59/14
Бијељина
Датум 31. март 014.године

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

4. април 2014.

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 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник 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) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-13/14

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-14(3 лота)-п2/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-13/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Изградња система за наводњавање у Градском
парку
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
20.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Издаци за инвестиционо
одржавање , реконструкцију и адаптацију спортско
рекреативних терена, уређење зелених површина, паркова
и тргова’’ економски код 511-200; потрошачка јединица:
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова је 4 (четири) мјесеца
од дана закључивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-61/14
Бијељина
Датум, 3. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка , а која се односи на набавку роба:
“Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа,
набавка хљеба и набавка и набавка свјежег јунећег меса и
прерађевина 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 Града
Бијељина
1. ДОО „Јовановић комерц“ Бијељина
Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње Града
Бијељина
1. ДОО „Мачванка“ Бијељина
Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње Града Бијељина
1. ДОО „Ледер“ Бијељина
2. ДОО „Vizion“ Рогатица
II
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа
и поврћа и остале робе за потребе јавне кухиње Града
Бијељина
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“Јовановић комерц“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 49.408,17 КМ
Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње Града
Бијељина
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“Мачванка“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 21.340,80 КМ

4. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње 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,
1. ДОО“Ледер“ Бијељина 24.850,80 КМ
2. ДОО“Vizion“ Рогатица 25.330,50 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
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II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом.
III
На основу Записника Градоначелника о
неприхватању препоруке комисије број: 02-404-25/14 од
27.03.2014.године, и наведеног критеријума – најнижа
цијена цијена технички задовољавајуће понуде извршено је
вредновање,

ДОО“Ледер“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 24.850,80 КМ

1. ДОО“Топ спорт“Бијељина
2. ДОО“Inter-com“ Зеница

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-21/14
Бијељина,
Датум: 25. март 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30.060,81 КМ
30.861,23 КМ

ДОО“Топ спорт“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 30.060,81 КМ
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК 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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-05/14
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем оквирног спразума , а која се односи на
набавку роба: “Набавка спортских реквизита и опреме за
потребе спортских такмичења основних и средњих школа
и клубова, за опремање постојећих и изграђених спортских
терена, као и за двије уличне трке у 2014. и 2015.години’’,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Топ спорт“ Бијељина
2. ДОО „Inter-com“ Зеница

Број: 02-404-25/14
Бијељина,
Датум: 28. март 2014. 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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-20/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку радова: “Израда и одржавање
вертикалне саобрћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
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Службени гласник Града Бијељина

1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
3. ДОО „Радиша“ Бијељина

2. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
3. ДОО „Радиша“Бијељина

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1. ДОО“Радиша“ Бијељина
2. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина
3. ДОО“Бијељина пут“ Бијељина

4. април 2014.

21.167,64 КМ
25.768,08 КМ
29.708,41 КМ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 21.167,64 КМ

Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју града Бијељина
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
3. ДОО „Радиша“Бијељина
II
Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи
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

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.

1. ДОО“Бијељина пут“ Бијељина
44.752,50 КМ
2. ДОО“Радиша“Бијељина
44.928,00 КМ
3. ДОО“ ГМ Пром“Доњи Магнојевић 44.998,20 КМ

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

ДОО“Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 44.752,50 КМ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-41/14
Бијељина,
Датум: 2. април 2014. 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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-19(2 лота)/14
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку радова “Радови
на санацији ударних асфалтних рупа на подручју града
Бијељина’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

и оцјењено да је најповољнији понуђач:

Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју 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

1. ДОО“Радиша“ Бијељина
44.401,50 КМ
2. ДОО“Бијељина пут“Бијељина
44.928,00 КМ
3. ДОО“ ГМ Пром“Доњи Магнојевић 44.998,20 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 44.401,50 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

Број: 02-404-29/14
Бијељина,
Датум: 3. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. април 2014.

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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-06/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци , а
која се односи на набавку услуга: “Чишћење дивљих депонија
и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око
домова културе, школских објеката и спомен обиљежја’’,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Dis company“ Доња Чађавица
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
3. ДОО „Бук промет“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1. ДОО“Бук промет“ Бијељина
44.340,80 КМ
2. ДОО“Dis company“ Доња Чађавица 44.663,14 КМ
3. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина
44.899,12 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 44.340,80 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
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На основу члана 43. алинејa 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 62. став 1. тачка и) Статута
Грда Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр.8/13
и 27/13) и члана 60. став 1. Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 25/13,
27/13 и 3/14) Градоначелник Града Бијељина, дана 02. априла
2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ/АНАЛИЗЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком покреће се поступак за ревизију/
анализу организације и систематизације радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина која је успостављена
Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 25/13, 27/13 и 3/14).
Поступак ревизије организације и систематизације
радних мјеста из става 1. ове тачке врши се за све
организационе јединице Градске управе Града Бијељина (у
даљем тексту: Градска управа) ради усклађивања са Законом
о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/13) и
подзаконским актима као и у погледу преиспитивања
адекватности успостављене организације и систематизације
радних мјеста у свим организационим јединицама Градске
управе.
Ревизија унутрашње организације и систематизације
радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици
извршиће се у складу са законом, подзаконским актима и
одговарајућим одлукама Скупштине Града Бијељина.
II
Поступак ревизије и процјене организације и
систематизације радних мјеста у Градској управи спровешће
Радно тијело за анализу организације и систематизације
радних мјеста, именовано рјешењем Градоначелника Града
Бијељина, у складу са Упутством о спровођењу поступка
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Број: 02-014-1-345/14
Бијељина,
Датум: 02. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-49/14
Бијељина,
Датум: 3. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. алинејa 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члан 62. став 1. тачка и) Статута
Грда Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 8/13
и 27/13) и члана 60. став 3. Правилника о организацији и
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систематизацији радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 25/13,
27/13 и 3/14), Градоначелник Града Бијељина дана 28. марта
2014. године доноси
УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овим Упутством прописује се поступак анализе
организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина (у даљем тексту: Градска
управа), односно примјене Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста у Градској управи
(у даљем тексту: Правилник), његова прилагођеност
потребама израженим у стратешким циљевима развоја,
остваривању законских надлежности Града, потребама
грађана, финансијском капацитету Града и принципима
модерног управљања људским ресурсима.
Члан 2.
Анализа организације и систематизације радних
мјеста врши се најмање једном годишње.
Члан 3.
(1) Поступак за анализу организације и
систематизације радних мјеста покреће Градоначелник
доношењем посебне одлуке.
(2) Одлуком из става 1. овог члана одређују се
обим и смјернице за анализу односно да ли се поступак
процјене врши за поједине организационе јединице или
за цијелу Градску управу.
Члан 4.
(1) Поступак редовне анализе организације и
систематизације радних мјеста у Градској управи врши
Радно тијело за анализу организације и систематизације
радних мјеста у Градској управи (у даљем тексту: Радно
тијело), кога именује Градоначелник посебним рјешењем.
(2) Број чланова Радног тијела се утврђује
рјешењем.
Члан 5.
(1) Чланови Радног тијела су обавезно
руководиоци основних организационих јединица Градске
урпаве и шеф Одсјека за управљање људским ресурсима.
(1) Члан Радног тијела може бити и лице које није
запослено у Градској управи, а које се именује у Радно
тијело након консултација са представницима цивилног
друштва.
Члан 6.
Надлежности Радног тијела су:
а) редовно прати и анализира примјену
Правилника и процјењује квалитет успостављене
организације, укључујући и радна мјеста,
б) прикупља податке релевантне за организацију
Градске управе,
в) спроводи анализу рада запослених у Градској
управи,
г) у изради нацрта организације обезбјеђује
информисање и партиципацију грађана и организација
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цивилног друштва,
д) на основу извршене анализе израђује извјештај
са приједлогом измјена и допуна организације и радних
мјеста у Градској управи и доставља Градоначелнику на
сагласност,
ђ) даје мишљење Градоначелнику у поступку за
промјену Правилника,
е) обавља и друге послове које му повјери
Градоначелник.
Члан 7.
Радно тијело је самостално у своме раду и
одговорно је Градоначелнику.
Члан 8.
(1) Радно тијело доноси Акциони план у коме
дефинише активности, временски оквир за њихово
спровођење и одговорна лица за њихово остварење.
(2) На Акциони план из претходног става
сагласност даје Градоначелник.
(3) Радно тијело може донијети Пословник о
свом раду којим детаљније уређује питања организације
и начина рада.
Члан 9.
Активности које дефинише Акциони план, а у
зависности од одлуке Градоначелника из члана 3. овог
Упутства, обухватају сљедеће елементе:
1.анализа законских надлежности Града односно
њихове промјене,
2.анализа стратешких циљева и планова Града,
3.анализа финансијских капацитета Града,
4. анализа потреба и мишљења грађана и
цивилног друштва,
5. анализа постојеће организације Градске управе и
6. анализа постојеће праксе управљања људским
ресурсима у Градској управи.
Члан 10.
Анализа законских надлежности Града обухвата
све промјене у позитивним прописима који дефинишу
и мијењају самосталне и пренесене послове Града као и
ресурсе који су потребни за њихово испуњење .
Члан 11.
Анализа стратешких циљева Града и планова
и програма рада Скупштине Града, Градоначелника и
Градске управе, обухвата краткорочне и средњорочне
циљеве развоја, договорене приоритете, са посебним
освртом на ресурсе и активности које су неопходне за
остварење циљева.
Члан 12.
Анализа
финансијских
капацитета
Града
укључује потенцијалне трошкове за остварење планова
по органиазционим јединицама, приказане аналитички,
трошкове консултација грађана у процесу доношења
буџета и остале активности, усклађено са временским
оквиром буџетског календара као и евентуалне уштеде.
Члан 13.
Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног
друштва обухвата:
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а) анализу захтјева поднесених према Закону о
слободи приступа информацијама,
б) анализу притужби и похвала грађана на рад
Градске управе,
в) истраживања јавног мњења, анкете грађана о
задовољству пруженим услугама и слично.
Члан14.
Анализа
постојеће
организације
Градске
управе укључује анализу њеног дјеловања у складу са
критеријумима ефикасности и економичности.
Члан 15.
Анализа праксе управљања људским ресурсима
у Градској управи обухвата све праксе у управљању
људским ресурсима уведене у Градску управу, а посебно
улогу Одсјека за управљање људским ресурсима.
Члан 16.
По завршетку поступка анализе Радно тијело
израђује извјештај са евентуалним приједлогом измјена и
допуна организације и систематизације Градске управе и
доставља га Градоначелнику у писаном облику.
Члан 17.
(1) Градоначелник на извјештај Радног тијела из
члана 16. овог Упутства доставља мишљење са одобреним
приједлогом за измјену организације и систематизације
радних мјеста у Градској управи.
(2) На основу мишљења и одобреног приједлога из
претходног става израђује се приједлог измјена и допуна
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи који се доставља Градоначелнику
ради доношења коначне одлуке.
Члан 18.
Након ступања на снагу Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи приступа се :
а) изради организационе шеме према усвојеној
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи и иста се презентује запосленима и јавности,
б) измјени и допуни постојећих докумената који
су од утицаја на организацију и систематизацију радних
мјеста у Градској управи.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Упутства престаје
да важи Упутство о провођењу поступка редовне
анализе организације и систематизације радних
мјеста у Административној служби општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 14/09).
Члан 20.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-7/14
Бијељина,
Датум, 28. март 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја 19. и члана
117в. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 62. став 1. тачка ћ. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељине дана 20. марта 2014.
године, донио је
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Овим Планом запошљавања у Градској управи
Града Бијељине за 2014.годину (у даљем тексту: План)
утврђује се стварно стање попуњености радних
мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 25/13, 27/13 и 3/14) те
потребан број службеника, техничких и помоћних
радника на неодређено вријеме и приправника са
потребном стручном спремом.
План се доноси на основу прикупљених
приједлога руководиоца организационих јединица
водећи рачуна о потребама за недостајућим кадровима
у организационим јединицама и расположивим
финасијским средствима у складу са Одлуком о буџету
Града Бијељина за 2014.годину („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 26/13).
II
Утврђује се се стварно стање попуњености
радних мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан
01.03.2014.године, те планира потребан број службеника,
помоћних и техничких радника за пријем у радни однос
на неодређено вријеме у 2014.години како слиједи:
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ

ɋɬɜɚɪɧɨ ɫɬɚʃɟ
ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ ɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɢʁɟɦɟ

ɇɟɩɨɩɭʃɟɧɚ
ɪɚɞɧɚ ɦʁɟɫɬɚ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɫɢʁɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɛɨɪɚɱɤɨ-ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɭ ɢ
ɰɢɜɢɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɨɩɲɬɭ ɭɩɪɚɜɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɋɬɪɭɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɋɥɭɠɛɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɢ ɧɚɞɡɨɪ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ʉɚɛɢɧɟɬ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ
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1

ɉɥɚɧɢɪɚɧ
ɛɪɨʁ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ,
ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɢʁɟɦɟ
1

17
21

6
8

2
5

15
15
29
14

3
3
3
5

3
2
3

45
12
5
39
1

3
3
4
-

1
2
3
-

12

3

-

37
12
5
10
298

3
8
3
56

1
3
1
27

III
У погледу приправника планиран је пријем
двадесет приправника са високом и вишом стручном
спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером
и 20 % са завршеним природним и техничким смјером.
IV
У измјењеним околностима и потребама за пријем
у радни однос нових службеника, помоћних и техничких
радника и приправника, а на основу Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина и Одлуке о буџету Града Бијељина
за 2014.годину, донијет ће се измјене и допуне Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-120-22/14
Бијељина,
Датум, 20. март 2014.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 62. Статута Града Бијељина 8/13
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), а у
вези са чланом 28. 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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2013/2014.
ГОДИНИ
I
У Комисију за провођење поступка одабира
научноистраживачких радова који ће се финансирати из
буџета Града Бијељина у академској 2013/2014. години
именују се:
1. проф. др Владо Симеуновић, предсједник,
2. проф. др Момчило Пелемиш, члан
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3. проф. др Срђан Дамјановић члан
4. Ненад Лалић, члан,
5. Јован Вуковљак, члан,
6. мр Боро Ђокић, члан и
7. Дејан Благојевић, члан.
II
Послове секретара Комисије обавља Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања, науке и културе у Градској управи Града
Бијељина.
III
Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих
пријава на јавни конкурс и на основу Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада
и награђивање ученика и наставника предложи
Градоначелнику научноистраживачке радове који ће се
финансирати у академској 2013/2014. години.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-4/14
Бијељина,
Датум, 26. март 2014.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: I-186/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о
јавним предузећима (“Службени гласник Републике
Српске” број: 75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” број: 9/03,
6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став 4. тачка 6. Статута ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина,
Надзорни одбор на 5. сједници одржаној дана 31.03.2014.
године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” БИЈЕЉИНА
I
ПРЕДРАГ ПЕТРИЧЕВИЋ, дипл.инж.саобр. из
Бијељине разрјешава се вршиоца дужности директора ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина,
због истека рока на који је именован.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
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III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:
ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.
1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина
4. a/a

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: I-189/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и
развој града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 5. сједници
одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА
I
ЉУБИНКО СТЕВАНОВИЋ, дипл.инж.грађ. из
Бијељине разрјешава се вршиоца дужности извршног
директора Сектора за грађевинско земљиште и саобраћај у
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина,
због истека рока на који је именован.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:
ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.
.
1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”д.о.о
4. a/a
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ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: I-188/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.
став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 5. сједници
одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА
I
БРАНКО МАРЈАНОВИЋ, дипл. економиста из
Бијељине разрјешава се вршиоца дужности извршног
директора за Економски и правни сектор у ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о Бијељина, због истека рока
на који је именован.
II
Ово рјешење ступа на снагу од даном доношења.
III
Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
4. a/a

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: I-187/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу
и развој града” д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор на 5.
сједници одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА
I
ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине

4. април 2014.

разрјешава се вршиоца дужности извршног директора за
Технички сектор у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. Бијељина, због истека рока на који је именована.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
III
Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
4. a/a

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И-190/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.
став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 5. сједници
одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” Д.О.О. БИЈЕЉИНА
I
ПРЕДРАГ ПЕТРИЧЕВИЋ, дипл.инж.саобр. из
Бијељине, именује се за директора ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, на период од
четири године.
II
Ово рјешење ступа на снагу 01.04.2014. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
4. a/a
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ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И-191/14
Датум: 31.03.2014. године

грађевинарства из Бијељине именује се за извршног
директора за Економско-правни сектор, грађевинско
земљиште и саобраћај у ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина, на период од четири године.

На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.
став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 5. сједници
одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж. грађевинарства
из Бијељине именује се за извршног директора за Технички
сектор у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
Бијељина, на период од четири године.
II
Ово рјешење ступа на снагу 01.04.2014. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
4. a/a

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И-192/14
Датум: 31.03.2014. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима (“Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и
развој града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 5. сједници
одржаној дана 31.03.2014. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” Д.О.О.
БИЈЕЉИНА
ЉУБИНКО

I
СТЕВАНОВИЋ,

дипл.

Број 06 - Страна 13

инж.

II
Ово рјешење ступа на снагу 01.04.2014. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић, с.р.

1. Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
4. a/a

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина Трг Краља
Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења број 02/3372-9/14 од 12.03.2014. године, извршило је у регистру
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 57 упис
пререгистрације Заједнице етажних власника , са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Његошева 51 и 53“, Улица Његошева бр. 51 и 53
Бијељина, Регистарски лист број: - 57.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним
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: Мишковић Миро, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-9/14
Бијељина,
Датум, 12. март 2014. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Миленко Вићановић, с.р.
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