Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

4. јун 2018. године

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-42/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром:СКП-42/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
III
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ДИЈЕЛА
ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА И У
УЛИЦИ ЂУРЕ ДАНИЧИЋА
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 111.111,11 КМ (без ПДВ-а)
односно 130.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Рок за реализацију предметних радова је од дана
потписивања уговора до 31.12.2018. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-108/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-45/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-45/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова: НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ
ПЈЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У НАСЕЉУ ПЕТ
ЈЕЗЕРА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно
25.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова је 30
календарских дана од дана давања писменог налога
Извођачу за почетак извођења радова . Давање писменог
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налога за почетак извођења радова зависиће од тренутних
услова саобраћаја на градским улицама.Уговор важи до
31.12.2018. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-109/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-43/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-43/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЊУ
УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА, СРЕМСКА, РАЈЕ
БАЊИЧИЋА И ЖИВОЈИНА МИШИЋА (КРУЖНА
РАСКРСНИЦА „ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА“)
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 145.299,16 (без ПДВ-а) односно
170.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018.
годину са буџетске ставке “Изградња комуналне
инфраструктуре
(путна,
водоводна,
електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.

4. јун 2018.

V
Рок за реализацију предметних радова је 90
календарских дана од дана давања писменог налога
Извођачу за почетак извођења радова . Давање писменог
налога за почетак извођења радова зависиће од тренутних
услова саобраћаја на градским улицама , а због обуставе
и преусмјеравања саобраћаја услед извођења радова
на проширењу канализационе мреже. Уговор важи до
31.12.2018. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-110/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-49/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-49/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
САНАЦИЈА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА
ТУЦОВИЋА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 9.401,71 КМ (без ПДВ-а) односно
11.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.

4. јун 2018.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка – УЗ ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА Е-АУКЦИЈЕ.

V
Рок за реализацију предметних радова је 15
календарских дана од дана давања писменог налога
Извођачу за почетак извођења радова . Давање писменог
налога за почетак извођења радова зависиће од тренутних
услова саобраћаја на градским улицама , а због обуставе
и преусмјеравања саобраћаја услед извођења радова
на проширењу канализационе мреже. Уговор важи до
31.12.2018. године.

V
Рок за реализацију предметних радова је 45 дана
од дана увођења у посао.Извођач ће бити уведен у посао
у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора,
а крајњи рок за реализацију уговора је 45 дана од дана
увођења у посао.

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-111/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-09/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-09/18

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-112/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), Градоначелник д о н о с и :
О

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

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих
РАДОВА:ИЗГРАДЊА
ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА –II ФАЗА
III
Предвиђени максимални износ
средстава
за реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без
ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2018. годин са буџетске ставке
„Инвестиције у културне установе Домове културе, и
домове културе у мјесним заједницама “ економски код:
511100 ,потрошачка јединица 0005210.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-28/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-28/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ „ЧАРДАЧИНЕ“,
ГРАД БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 19.658,12 КМ
(без ПДВ-а) односно 23.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства у износу од 9.401,71 КМ (без ПДВ-а)
односно 11.000,00 КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град
Бијељина а средства у износу од 10.256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.000,00 КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило
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Министарство за људска права и избјеглице БиХ.
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова је 60 дана од
дана увођења у посао .Извођач ће бити уведен у посао у року
од 15 дана од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-113/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. јун 2018.

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке 166.666,66 (без ПДВ-а) односно
195.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено
је 64.102,56 КМ (без ПДВ-а) односно 75.000,00КМ (са
ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 102.564,10 КМ ( без ПДВ-а) односно
120.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка – уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова за сваки
ЛОТ је 45 календарских дана од дана давања писменог
налога Извођачу за почетак извођења радова. Давање
писменог налога за почетак извођења радова зависиће од
тренутних услова саобраћаја на градским улицама ,а због
обуставе и преусмјеравања саобраћаја услед извођења
радова на проширењу канализационе мреже. Уговор важи
до 31.12.2018. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18),
Градоначелник д о н о с и :

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-44(2 ЛОТА)/18

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18), Градоначелник д о н о с и :

О

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-44(2 ЛОТА)/18

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЛОТ 1: Реконструкција улице Димитрија Туцовића
ЛОТ 2: Реконструкција улице Раје Бањичића

Број: 02-404-114/18Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

О

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-34(Ц1,6 ЛОТОВА)/18

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП- 34(Ц1,6 ЛОТОВА)/18

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне

4. јун 2018.

Службени гласник Града Бијељина

послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ
СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И
ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Патковача, укупне дужине 322,00 m
ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ
Патковача, укупне дужине 495,00 m
ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Балатун, укупне дужине 404,00 m
ЛОТ 4: Асфалтирање улице Париске комуне у МЗ
Ново Насеље, дужине 658,00 m
ЛОТ 5: Асфалтирање-пресвлачење улице Петра
Кочића у Бијељини, укупне дужине 860,00 m
ЛОТ 6: Асфалтирање 4 некатегорисанa пута у МЗ
Нови Дворови Ул. Мајевичких Бригада
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 343.376.07 КМ (без ПДВ-а)
односно 401.750,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу
од 228.846,17 КМ (без ПДВ-а) односно 267.750,00 КМ ( са
ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства у износу
од 114.529,90 КМ (без ПДВ-а) односно 134.000,00 КМ ( са
ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска права и
избјеглице БиХ.
- За ЛОТ 1 предвиђено је 30.427,35 КМ (без
ПДВ-а) односно 35.600,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 20.170,94 КМ (без ПДВ-а) односно 23.600,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства
у износу од 10.256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 12.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска
права и избјеглице БиХ.
- За ЛОТ 2 предвиђено је 38.076,92 КМ (без
ПДВ-а) односно 44.550,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 25.256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 29.550,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства
у износу од 12.820,51 КМ (без ПДВ-а) односно 15.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска
права и избјеглице БиХ.
- За ЛОТ 3 предвиђено је 35.555,56 КМ (без
ПДВ-а) односно 41.600,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 22.735,05 КМ (без ПДВ-а) односно 26.600,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства
у износу од 12.820,51 КМ (без ПДВ-а) односно 15.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска
права и избјеглице БиХ.
- За ЛОТ 4 предвиђено је 67.521,37 КМ (без
ПДВ-а) односно 79.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 44.444,45 КМ (без ПДВ-а) односно 52.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства
у износу од 23.076,92 КМ (без ПДВ-а) односно 27.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска
права и избјеглице БиХ.
- За ЛОТ 5 предвиђено је 59.829,06 КМ (без
ПДВ-а) односно 70.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 38.461,54 КМ (без ПДВ-а) односно 45.000,00
КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства
у износу од 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00
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КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска
права и избјеглице БиХ.
-За ЛОТ 6 предвиђено је 111.965,81 КМ (без
ПДВ-а) односно 131.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у
износу од 77.777,78 КМ (без ПДВ-а) односно 91.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина а средства у
износу од 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ
(са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска права
и избјеглице БиХ.
Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Рок за реализацију предметних радова је 60 дана од
дана увођења у посао .Извођач ће бити уведен у посао у року
од 15 дан од дана потписивања уговора – ЗА СВАКИ ЛОТ
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-115/18
Бијељина,
Датум, 29.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке: УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ
УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ
СЕ ОДНОСИ НА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2017/2018-РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЗАПАДНИ ДИО –ЛОТ4 објављеног
на веб страници Града Бијељина 14.05.2018. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације у поступку јавне
набавке број: СКП-17(4 лота)-лот 4-у1/17
1.Понуђач ДОО ‘’Јовић С&Д’’ Угљевик испуњава
услове претквалификације у предмету јавне набавке –
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ
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Службени гласник Града Бијељина

2017/2018-РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЗАПАДНИ ДИО –ЛОТ 4.
2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани позивом за достављање почетних понуда који
је саставни дио ове Одлуке.
Образложење
Дана 14.05.2018.. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке –
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ
2017/2018-РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА - ЗАПАДНИ ДИО –ЛОТ 4. Основ за
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 23. став
1. тачка б) Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач ДОО’’Јовић
С&Д’’Угљевик, као једини учесник у поступку, дана
28.05.2018. године доставио је захтјев за учешће.
Анализом достављеног захтјева утрђено је
да понуђач ДОО ‘’Јовић С&Д’’ Угљевик испуњава
претквалификационе услове прописане тендерском
документацијом
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 28.05.2018. године доставила
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације у којем је констатовано
да се понуђачу ДОО ‘’Јовић С&Д’’Угљевик треба упутити
позив за достављање почетне понуда и вођење преговора.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 23., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-94/18
Бијељина,
Датум: 28.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-04/18
I
У поступку јавне набавке путемотвореног поступка,

4. јун 2018.

објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.04.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.25/18 од 20.04.2018.године,
а која се односи на набавку роба: “ Набавка стабилних
и ручних радио станица”,понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Мибо комуникације“, Сарајево
2. ДОО „Монти“, Каракај
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности
испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и након проведене е-аукције, утврђена коначна ранг
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
1. ДОО “Мибо комуникације“, Сарајево .....................
..................................................................... 7.836,32 КМ без ПДВ-а
2. ДОО”Монти“, Каракај ..................................................
.................................................................... 7.844,85 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Мибо комуникације“, Сарајево са понуђеном
цијеном у износу од 7..836,32 КМ (без ПДВ-а)
III
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 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
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама, доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-77/18 од
23.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-77/18
Бијељина
Датум: 28.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. јун 2018.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12),
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :

(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-35/18

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
27.04.2018.године и у Сл.гласнику БиХ бр.28/18 од 04.05.2018.
године, а која се односи на набавку радова: Израда и уградња
комуналне опреме- израда и уградња кућних бројева,
огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних
стубића и саобраћајних знакова,понуду је доставио следећи
понуђач:

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.04.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.27/18 од 27.04.2018.године,
а која се односи на набавку радова: “Изградња приступа
парцелама на подручју Индустријске зоне II “, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијо, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 16.750,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 86/18 од
24.05.2018.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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-86/18
Бијељина
Датум: 29.05.2018. год.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-26/18

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијо, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од 25.635,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-88/18 од
28.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-88/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
између
- Града Бијељине – Република Српска, Босна и
Херцеговина и
- Града Лесковца, Република Србија
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Дана 28. маја 2018. године у граду Лесковцу,
Република Србија, потписан је овај Споразум о сарадњи
између:
1. Града Бијељине – Република Српска, Босна и
Херцеговина, који заступа Градоначелник Мићо Мићић и
2. Града Лесковца, Република Србија који заступа
Градоначелник др Горан Цветановић, с друге стране (у
даљем тексту – „Стране у споразуму“)
Два града вођена принципима узајамног поштовања
и жеље за јачањем пријатељских веза на економском, научнотехничком и културном плану а на основу равноправности
и узајамног интереса, сагласна су у намери да прошире и
продубе партнерство и сарадњу према правним пропсима
Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике
Србије, постојећим међународним споразумима и у складу
са одредбама овог Споразума.
Стране у споразуму закључују споразум са следећом
садржином:
1. Предмдет Споразума
Стране у споразуму ће промовисати развој
међусобне сарадње, размене информација, иницирати
стварање економских, културних, научних и спортских
веза између локалних власти, јавних предузећа, установа,
културних, образовних и уметничких организација.
2. Сврха Споразума
- Проширење и размена праксе локалних
самоуправа за развој града Бијељине и града Лесковца,
промовисањем пословне и инвестиционе активности,
повећањем билатералне размене информација, јачањем
сарадње у економским, хуманитарним, социјалним и
културним сферама, увођењем нових облика међусобне
сарадње;
- Стварање трајних пријатељских односа између две
заједнице у области привреде, туризма, културе, уметности,
образовања, спорта и омладинске активности;
- Заједнички развој, припрема и реализација
пројеката у оквиру прекограничне сарадње;
- Промовисање друштвеног и економског развоја
градова;
- Подстицање развоја туризма, комуналне и
туристичке инфраструктуре, пољопривреде, малог и
средњег бизниса;
- Међусобна размена искустава у култури и спорту,
заштита животне средине и организовање догађаја у овим
областима;
- Удружење напора да се свим расположивим
ресурсима подржи успех иницијативе за мир и просперитет
и европско јединство;
- Предузимање заједничких мера за заштиту
културне баштине.
3. Услови Споразума
Овај Споразум ступа на снагу након потписивања
од стране овлашћених заступника страна у Споразуму и
отвореног је типа.
Споразум може бити допуњен и измењен уз
обострану сагласност страна у Споразуму.
У различитим областима сарадње, стране могу

4. јун 2018.

закључити додатне споразуме који нису у супротности
са принципима партнерства и сарадње између уговорних
страна.
Споразум је сачињен у граду Лесковцу, Република
Србија, дана 28. маја 2018. године у четири истоветна
примерка.
За Град Бијељина
Мићо Мићић, с.р.
с.р.Градоначелник

За Град Лесковац
др Горан Цветановић,
Градоначелник

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ.. из
Бијељине разрјешава се дужности 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 дана 31.05.2018. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: I-295/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. 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 дужности вршиоца дужности
извршног директора за Економско- правни сектор, грађевинско
земљиште и саобраћај у ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града”д.о.о Бијељина, због истека рока на који је именован.

4. јун 2018.

Службени гласник Града Бијељина

II
Ово рјешење ступа на снагу дана 31.05.2018. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: I-296/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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II
Ово рјешење ступа на снагу 01.06.2018. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: И-298/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. године д о н о с и

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”Д.О.О.
БИЈЕЉИНА

I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.грађ.
из
Бијељине разрјешава се дужности 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 именован.

I
ЉУБИНКО СТЕВАНОВИЋ, дипл. инж.грађ. из
Бијељине именује се за извршног директора за Економскоправни сектор, грађевинско земљиште и саобраћај у ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, на
период од четири године.

II
Ово рјешење ступа на снагу дана 31.05.2018. године.

II
Ово рјешење ступа на снагу 01.06.2018. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.

III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: I-297/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. године д о н о с и

Број: И-300/18
Бијељина,
Датум: 30.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

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 4.
сједници одржаној дана 30.05.2018. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” Д.О.О. БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”Д.О.О.
БИЈЕЉИНА

I
МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ.. из
Бијељине, именује се за директора ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, на период од
четири године.

I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж. грађ. 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.
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II
Ово рјешење ступа на снагу 01.06.2018. године.
III
Рјешење ће бити објављено у „ Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: И-299/18
Бијељин,
Датум: 30.05.2018. год.

заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Милорад Митрић.
Број: 02/3-372-23/18
Бијељина,
Датум, 28.05.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-24/18 од 28.05.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 184 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„Иве Андрића 28“ Бијељина, улица Иве Андрића број 28, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Иве Андрића 28“ Бијељина, улица Иве Андрића број 28
Бијељина, Регистарски лист број: 184.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Мирјана Јокић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Сања Савић Милановић.
Број: 02/3-372-24/18
Бијељина,
Датум, 28.05.2018. год.

4. јун 2018.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-22/18 од 28.05.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 198 упис регистрације Заједнице
етажних власника „МАЈЕВИЧКА 104А“ улица Мајевичка
бр. 104а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МАЈЕВИЧКА 104А“ улица Мајевичка бр.104а Бијељина,
Регистарски лист број: 198.
Оснивачи: 14 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступници: Дарко Будак, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-22/18
Бијељина,
Датум, 28.05.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-23/18 од 28.05.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 55 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „Иве Андрића
58“ Бијељина, улица Иве Андрића број 58, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Иве Андрића 58“ Бијељина, улица Иве Андрића број 58
Бијељина, Регистарски лист број: 55.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Дражен Максимовић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-21/18 од 28.05.2018. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 197 упис регистрације Заједнице етажних
власника „ТЕСЛИНА 5“ улица Николе Тесле бр. 5 Бијељина,
са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ТЕСЛИНА 5“ улица Николе Тесле бр. 5 Бијељина,
Регистарски лист број: 197.
Оснивачи: 5 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступници: Јовица Цвијановић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-21/18
Бијељина,
Датум, 28.05.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

4. јун 2018.

Службени гласник Града Бијељина

Број 13 - Страна 11

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-42/18

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-45/18

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-43/18

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-49/18

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-09/18

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-28/18

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-44(2 ЛОТА)/18 4

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-34(Ц1, 6
4
ЛОТОВА)/18

9.

4.

РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
МЛАДЕНА
ПЕТРОВИЋА ЗА ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО
9
БИЈЕЉИНА

5.

РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЉУБИНКА
СТЕВАНОВИЋА ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“
9
ДОО БИЈЕЉИНА

6.

РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
МЛАДЕНА
МИЛИЋЕВИЋА ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“
9
ДОО БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИВЕ АНДРИЋА 28“
10
БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРОМЈЕНЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИВЕ АНДРИЋА 58“
10
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА
О
РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
5
НАБАВКЕ БРОЈ: СКП-17(4 ЛОТА)-ЛОТ 4-у 1/17

3.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈЕВИЧКА 104А“ 10
БИЈЕЉИНА

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
ТВЈ-04/18

4.

4. ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
10
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ТЕСЛИНА 5“

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
СКП-35/18
12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
СКП-26/18
13. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА И ГРАДА ЛЕСКОВЦА,
7
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“
1.

РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
МЛАДЕНА
ПЕТРОВИЋА
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
8
РАЗВОЈ ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

2.

РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ЉУБИНКА
СТЕВАНОВИЋА
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА 8

3.

РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
МЛАДЕНА
МИЛИЋЕВИЋА
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА 9

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

