
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 10. март 2020. године  БРОЈ 4 / 2020

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) 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  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВАШИФРА: ДД-08/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-08/20

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ 
НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ 

СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ЗА РОМЕ НА ИСТУ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  34.188,04 КМ (без ПДВ-а) 
.Средства у износу од 19.558,30 КМ (без ПДВ-а)  је 
обезбиједило Вијеће Европе и та средства су ослобођена  
плаћања ПДВ-а (потврда бр.2020/357510 од 20.01.2020. 
године) и средства у износу од  14.629,74 КМ (без ПДВ-а) 
односно 17.116,80 КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједио Град 
Бијељина са буџетске тавке „Стамбено збрињавање рома 
суфинансирање пројекта, помоћ“ (економски код 511100, 
потрошачка јединица 0005210).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 20 
(двадесет) дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће 
бити уведен у посао у року од 10 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: 02-404-33/20       
Бијељина,  
Датум: 19.02.2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) 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  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-13(2 ЛОТА)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-13(2 ЛОТА)/20

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПАРОХИЈСКИМ 
ДОМОВИМА

       
 Лот 1- Изградња фасаде  новог парохијског дома  у 
Великој Обарској
 Лот 2 – Грађевински радови  на парохијском дому у 
ЦО Вршани

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 8.547,02 КМ без ПДВ-а) 
односно 10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је 4.273,51 КМ (без ПДВ-а) односно 5.000,00КМ (са ПДВ-
ом) и за ЛОТ 2 4.273,541 КМ ( без ПДВ-а) односно 5.000,00 
КМ (са ПДВ-ом).

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова  за Лот 1 и за 
Лот 2 је 30 дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће 
бити уведен у посао у року од 10 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: 02-404-40/20        
Бијељина,      
Датум: 24.02.2020. год.

 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 36/19  ) ,  члана 18. , члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-16/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-16/20

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга:

ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

                                                                     III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без ПДВ) односно 
12.000,00КМ (са ПДВ).
 Средства   у износу од  7.692,31 КМ (без ПДВ) 
односно 9.000,00КМ (са ПДВ) су обезбијеђена  из буџета за 
2020. годину и средства   у износу од  2.564,10 КМ (без ПДВ) 
односно 3.000,00КМ (са ПДВ) биће  обезбијеђена  из буџета 
за 2021. годину.
 Буџетске ставка са које су обезбијеђена средства 

је “Трошкови комуналних услуга“ економски код 412200 , 
потрошачка јединица 0005240,

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда  уз провођење Е аукције . 

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 
једна година 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: 02-404-41/20
Бијељина, 
Датум: 24.02.2020. год.

 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 број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР – 01/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: ПР - 01/20

II
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

ОПШТА СИСТЕМАТСКА ПРЕВЕНТИВНА  
ДЕРАТИЗАЦИЈА 

  
III

 Предвиђени максимални износ средстава је 
50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно –  42.735,04 КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. године 
са буџетске ставке ‘’Трошкови дератизације’’, потрошачка 
јединица 0005150; економски код 412 200. 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење е- аукције.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. 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: 02-404-42/20        
Бијељина,            
Датум: 24.02.2020. год.

 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 36/19 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:КГН-12/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН-12/20

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих услуга:

ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИФТА 
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  У ЗГРАДИ  ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ
                                                                     

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 2.100,00  КМ (без 
ПДВ-а) односно 2.457,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке 
“Суфинансирање пројеката и активности из области 
ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски  код 412 900, 
потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева  за достављање понуда уз провођење ‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 

услуга је 30 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: 02-404-43/20
Бијељина, 
Датум: 27.02.2020. год.

 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 36/19 ) 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ ШИФРА: СКП-12(5 ЛОТОВА)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-12(5 ЛОТОВА)/20

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: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 100.854,70 КМ (без ПДВ-а) 
односно 118.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 
13.675,21 КМ (без ПДВ-а) односно 16.000,00 ( са ПДВ-ом), 
за  ЛОТ 2 предвиђена су средства у износу од 22.222,22 КМ 
(без ПДВ-а) односно 26.000,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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предвиђена су средства у износу од 19.658,12 КМ (без ПДВ-а) 
односно 23.000,00КМ (са ПДВ-ом),  за ЛОТ 4 предвиђена 
су средства у износу од 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 
25.000,00 (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства у 
износу од 23.931,63 КМ (без ПДВ-а) односно 28.000,00 (са 
ПДВ-ом).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  уз провођење Е - аукције . 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за сваки Лот  
je од дана потписивања Уговора  до 31.12.2020.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: 02-404-44/20
Бијељина,            
Датум: 02.03.2020. год.

 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 36/19) 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-19(2 Лота)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-19 (2Лота)/20

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 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2:  Редовно одржавање (ископ и прочишћавање 
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељима  на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 102.564,10 КМ (без ПДВ-а) 
односно 120.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је   68.376,07 КМ (без ПДВ-а) односно 80.000,00 КМ ( са ПДВ-
ом) и  за  ЛОТ 2 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 
КМ ( са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних радова за  оба Лот-а 
је од дана потписивања уговора до 31.12.2020.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: 02-404-45/20                
Бијељина,              
Датум: 02.03.2020. год.

 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 36/19) и члана 18. и члана 25.  и 32. 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-05/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ТВЈ-05/20

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих услуга:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 4 - Страна 5Службени гласник Града Бијељина10. март 2020.

ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ 
НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 29.914,53 KМ (без ПДВ-а) 
односно 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета Града  за 2020. годину са буџетске 
ставке “Трошкови текућег  одржавања“ економски код 412 
500; потрошачка јединица 000 5125.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка  са закључивањем Оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2020. 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: 02-404-46/20      
Бијељина,                       
Датум: 02.03.2020. год.

 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 36/19 ) 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 број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:КГН-08/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН -08/20

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих услуга:

ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И  ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ –БИЈЕЉИНА ГРАД 

БУДУЋНОСТИ-

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 23.400,00 КМ (са ПДВ-ом).
 Средства  су  обезбијеђена из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката и активности 
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски  
код 412 900, потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка 
уз провођење ‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. 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: 02-404-47/20
Бијељина, 
Датум: 02.03.2020. год.

 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 36/19) 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-09 (4 Лота)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-09 (4 Лота)/20

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 
 ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ  
МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ 
макадамских улица

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 119.658,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно 140.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је   36.324,78 КМ (без ПДВ-а) односно 42.500,00 КМ ( са 
ПДВ-ом), за  ЛОТ 2 предвиђено је  44.871,79 КМ (без ПДВ-а) 
односно 52.500,00 КМ ( са ПДВ-ом), за ЛОТ 3 предвиђено је  
17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ ( са ПДВ-
ом) и за ЛОТ 4 предвиђено је 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) 
односно 25.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне и вертикане 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга за све Лот-
ове од дана потписивања уговора до 31.12.2020. године. 
Пошљунчавање  локалних макадамских  путева врши се  у 
два циклуса  (прољеће, јесен). Рок  за реализацију  једног 
циклуса  је 40 календарских дана  од дана  добијања  писменог  
налога  наручиоца 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”.

Број: 02-404-48/20                
Бијељина,            
Датум: 05.03.2020. год.

 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 36/19) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 

Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-11/20

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 средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2020. 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 Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2020. 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: 02-404-49/20       
Бијељина,                         
Датум: 05.03.2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-15/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-15/20

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга :

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

                                                                     
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 15.000,00  КМ (без ПДВ-а) 
односно 17.550,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2020. годину, са буџетске ставке ‘’Трошкови 
текућег одржавања’’, економски код 412500, потрошачка 
јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора до 31.12.2020. 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: 02-404-50/20
Бијељина, 
Датум: 05.03.2020. год.

 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 36/19 ) и члана 18. и члана 24. 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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-13-п1-у2/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-13-п1-у2/19 

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ 
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ - II ФАЗА 
(РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) 
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:  02-404-158/19 ОД: 

27.09.2019. ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 2  је  21.307,70 КМ (без ПДВ-а) односно  
24.930,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из 
буџета за 2020. године са буџетске ставке „Реконструкција 
спортских објеката“, економски код: 511 200, потрошачка 
јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци Чл.24 ЗЈН.

V
 Радови су изведени уз претходну Сагласност број: 
02-014-1-4178/19 од 14.11.2019. 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: 02-404-51/20        
Бијељина,                                   
Датум: 05.03.2020. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Мићо Мићић, с.р.
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(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16  
и  36/19) и члана 18. и члана 25. и члана 32.  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  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-17/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-17/20

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СВЈЕТЛОСНЕ СОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

(ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 76.923,08 КМ (без ПДВ-а) 
односно 90.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу 
од 38.461,54 КМ (без ПДВ-а) односно 45.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом) су обезбијеђена из буџета за 2020. годину и са 
буџетске ставке “Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412 500; 
потрошачка јединица 0005170, и средства у износу од 
38.461,54 КМ (без ПДВ-а) односно 45.000,00 КМ (са ПДВ-
ом ) ће бити обезбијеђена из буџета за 2021. годину са 
буџетске ставке “Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412 500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума  уз 
провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2021.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: 02-404-52/20    
Бијељина,               
Датум: 05.03.2020. год.

         На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19)  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 и 02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЗП-28/19

 Поништава се поступак јавне набавке роба која 
се односи на набавку : „Набавка печења за потребе јавне 
кухиње и остале хране за обиљежавање значајних датума 
и манифестација“ у складу са чланом 69. став (2) тачка д) 
Закона о јавним набавкама јер ниједна од  примљених понуда 
није прихватљива  и тачка е) Закона о јавним набавкама, из 
разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно 
више од осигураних средстава за предметну набавку.

 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-226/19 од  21.02.2020. 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке роба: „Набавка печења 
за потребе јавне кухиње и остале хране за обиљежавање 
значајних датума и манифестација“,  a у складу са Законом о 
јавним набавкама  и одредбама Одлуке број: 02-404-226/19 
од 21.02.2020. године  изабрани понуђач ДОО ’’Глобус тим’’ 
Дворови, Бијељина је  био  дужан да у року од 5 (пет) дана 
од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача да  
достави оригинал или овјерене копије  докумената  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. 
Закона о јавним набавкама тј. Потврду Суда БиХ из које 
је видљиво да му у кривичном поступку није изречена 
правоснажна пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела 
из члана 45. Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама 
(кривична дјела организованог криминала, корупцију, 
превару или прање новца).
 Понуђач  ДОО ’’Глобус тим’’ Дворови, Бијељина  је 
доставио Потврду Суда БиХ број Су: 03-1464/20 запримљену 
код уговорног органа  03.03.2020. године након истека рока 
од  пет дана тј. није доставио у прописаном  року тражене 
доказе, те стога је уговорни орган  дужан да поништи 
поступак (у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона 
о јавним набавкама ниједна од  примљених понуда није 
прихватљива).
 Како понуда другопласираног понуђача ДОО  
„Браћа Лазић“ Дворови превазилази планирана средства у 
износу  од  2.824,84 КМ (без ПДВ-а) иста  неће бити узета 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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у разматрање. У складу са Законом о јавним набавкама и 
Чланом IV Одлуке о избору најповољнијег понуђача  број: 
02-404-226/19 од 21.02.2020. године  поступак се поништава 
(у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о јавним 
набавкама, из разлога што је  цијене другорангиране  понуде 
знатно већа од планираних средстава)
 На основу свега горе наведеног одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
„Набавка печења за потребе јавне кухиње и остале хране 
за обиљежавање значајних датума и манифестација“ се 
поништава , у складу са чланом 69. став (2) тачка д) Закона 
о јавним набавкама јер ниједна од  примљених понуда није 
прихватљива  и тачка е) Закона о јавним набавкама, из 
разлога што су цијене свих прихватљивих понуда знатно 
више од осигураних средстава за предметну набавку.
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број:02-404-226/19
Бијељина, 
Датум: 05.03.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19)  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:13/17.02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-28/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.12.2019. године и у Сл. Гласнику БиХ 
број : 83/19 од 20.12.2019. године, а која се односи на набавку 
роба: „Набавка печења за потребе јавне кухиње и остале 
хране за обиљежавање значајних датума и манифестација“, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ДОО  „Глобус тим“  Дворови-Бијељина
 - ДОО  „Браћа Лазић“ Дворови- Бијељина 

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 

је да  су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, као и да понуђач ДОО  
„Глобус тим“  Дворови-Бијељина подлијеже примјени 
преференцијалног третмана домаћег те се вриједност 
понуде приликом примјене преференцијалног третмана 
домаћег умањује за преференцијални фактор од  5 %, у сврху 
поређења понуда, те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
и  коначна ранг листа понуђача: 

 1. ДОО  „Глобус тим“  Дворови-Бијељина ..................
................................................................... 10.074,70 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО  „Браћа Лазић“ Дворови- Бијељина ................
.................................................................. 13.081 ,25 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  „Глобус тим“  Дворови-Бијељина са 
понуђеном цијеном у износу од  10.074,70 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-226/19 од 
18.02.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије документа којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ тј. неопходно је да достави:

 - Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка 
а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца)

 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган ће 
поступак  поништити у складу са чланом 69. став (2) тачка 
е) Закона о јавним набавкама, из разлога што су цијене 
свих прихватљивих понуда знатно више од осигураних 
средстава за предметну набавку (Понуда ДОО  „Браћа 
Лазић“ Дворови- Бијељина износи  13.081,25КМ без ПДВ-а, 
планирана средства за ову јавну набавку износе 10.256,41 
КМ без ПДВ-а  што превазилази планирана средства у 
износу  од  2.824,84 КМ (без ПДВ-а) и из тог разлога понуда 
ДОО  „Браћа Лазић“ Дворови- Бијељина неће бити узета у 
разматрање ).

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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-226/19
Бијељина, 
Датум: 21.02.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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, 02/18),  Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-30/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда  уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.01.2020. 
године, а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА 
ЛИЦЕНЦИ ЗА OFFICE 365 BUSINESS“,  понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 - ДОО „ LOGOSOFT“ Сарајево 
 - ДОО „ DIGITARIJA“ Сарајево 
 - ДОО „ PRINTEX“ Сарајево 
 - ДОО „COPITRADE“ Бијељина 
 - ДОО „INFOCOMP“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом и на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг листа 
понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „COPITRADE“ Бијељина ...................................
................................................................... 3.340,00  КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ LOGOSOFT“ Сарајево ....................................
.................................................................... 3.345 ,00 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „ PRINTEX“ Сарајево .........................................
................................................................... 3.515 ,00 КМ без ПДВ-а
 4. ДОО „ DIGITARIJA“ Сарајево ....................................
.................................................................... 3.615 ,00 КМ без ПДВ-а
 5. ДОО „INFOCOMP“ Бијељина ....................................
.................................................................... 4.272 ,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „COPITRADE“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 3.340,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-237/19 од 
19.02.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 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 БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

V I
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-237/2019
Бијељина, 
Датум: 21.02.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-17/19

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.12.2019. године; и у Сл.гласнику БиХ 
бр.86/19 од 27.12.2019. године а која се односи на набавку 
услуга:  ГЕОДЕТСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ 
2020. ГОДИНЕ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’,  Бања 
Лука

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 I I
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-229/19
Бијељина, 
Датум: 02.03.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ТВЈ-05/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.01.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 01/20 од 10.01.2020. године,   Исправке за  обавјештења 
о набавци дана 23.01.2020. године,  Сл. Гласник БиХ број: 
07/20 од 31.01.2020. године, Исправке за  обавјештења о 
набавци дана 30.01.2020. године,  Сл. Гласник БиХ број: 
07/20 од 31.01.2020. године и Исправке за  обавјештења о 
набавци дана 07.02.2020. године,  Сл. Гласник БиХ број: 11/20 
од 14.02.2020. године а која се односи на набавку радова: 
ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА – I ФАЗА, понуде су  
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ЏЕНА’’ Градачац
 2. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“ Доња Трнова; 
Бијељина 
 3. ДОО „ЛД“ Бијељина 
 4. ДОО „АСТРА ПЛАН“ Брчко
 5. ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина
 6. ДОО „КРИСТАЛ“ Живинице
 7. ДОО „ВИНКОВИЋ“ Оштра Лука

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да понуде  ДОО „ЛД“ Бијељина, ДОО „Зидар Живановић“ 
Доња Трнова, Бијељина и ДОО „ Астра план“ Брчко  нису 
у складу са измијењеном тендерском документацијом  те 
ће бити одбачене као неприхватљиве у складу са чланом 
68. ЗЈН БиХ (У обрасцу за цијену понуде дати понуђачи 
нису измијенили рок извођења радова те умјесто 100 дана 
понудили су 90 дана). Понуђачи ДОО ‘’ЏЕНА’’ Градачац, 
ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина,  ДОО „КРИСТАЛ“ Живинице и 
ДОО „ВИНКОВИЋ“ Оштра Лука су у потпуности испуниле 

 - ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина- Представник групе 
понуђача  (ДОО „Гис софт“ Брчко члан групе понуђача) 

II 
 Одлуком  о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-229/19 од 10.02.2020. године изабран 
је као најпововољнији понуђач  ИНСТИТУТ ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’,  Бања Лука са понуђеном цијеном 
у износу од 11.400,00 КМ (без ПДВ-а). Изабрани понуђач био 
је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45.  
и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
Како изабрани понуђач није доставио тражену 
документацију уговорни орган  у складу са чланом 72. став 
3) Тачка а)  Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача тј уговорни орган ће 
додјелити уговор другопласираном понуђачу:

 ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од ......................... 11.500,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда (2) број: 02-
404-229/19 од 25.02.2020. године је саставни дио ове Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.

IV
 Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-229/19 од 10.02.2020.
године.

V
 Изабрани понуђач ДОО „ГЕОМАТИК“ Бијељина, 
као и његов члан групе ДОО „Гис софт“ Брчко дужни су  у 
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке да доставе 
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о 
јавним набавкама БиХ .
 Такође изабрани понуђач је дужан до момента 
потписивања уговора доставити доказ да на подручју Града 
Бијељина посједује канцеларијски простор минималне 
површине 20 м2, за потребе пријема странака и свих 
заинтересованих лица приликом реализације уговора. 
Уколико најповољнији понуђач не посједује наведени 
пословни простор, има могућност да обезбиједи превоз 
странака до своје канцеларије и назад уз надокнаду 
дневница странкама, зависно од утрошеног времена.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

V I
 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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услове предвиђене тендерском документацијом, на основу 
примјене преференцијалног третмана домаћег (вриједност 
понуда приликом примјене преференцијалног третмана 
домаћег умањује за преференцијални фактор од  5 %, у сврху 
поређења понуда), те  на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
и  коначна ранг листа понуђача: 

 1.‚ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина ........................................
................................................................. 229.235,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО ‘’ЏЕНА’’ Градачац ................................................
................................................................. 229.500,00КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „КРИСТАЛ“ Живинице ....................................
................................................................. 309.442,35 КМ без ПДВ-а
 4. ДОО „ВИНКОВИЋ“ Оштра Лука .............................
................................................................ 340.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „ПРИЗМА“  Бијељина  са понуђеном цијеном 
у износу од .......................................  229.235,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
240/19 од 20.02.2020. 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:02-404-240/19
Бијељина, 
Датум: 02.03.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-29/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 

поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.01.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 01/20 од 10.01.2020. године,   и Исправке за  обавјештења 
о набавци дана 20.01.2020. године,  Сл. Гласник БиХ број: 
05/20 од 24.01.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ - V ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) И ИЗГРАДЊА 
ТРЕНЧ СИЛОСА, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина- Представник 
групе понуђача („УНИ-ТЕХНИКА“ БИЈЕЉИНА И ДОО 
„МОНТЕРМ“ БИЈЕЉИНА - Чланови групе понуђача)

II
 На тендерску документацију број:02-404-241/19 под 
шифром: ДД-29/19 уложена је жалба понуђача ДОО ‘’Бетон-
гал’’ Сански Мост. На основу Закључка Канцеларије за 
разматрање жалби број:  ЈН2-02-07-1-300-5/20 од 27.02.2020. 
године,  жалба понуђача ДОО ‘’Бетон-гал’’ Сански Мост  
одбацује се као неуредна и поступак јавне набавке се даље 
наставља.
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: ......................................... 392.532,67 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
241/19 од 31.01.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

IV
 Члан групе понуђача ДОО „МОНТЕРМ“ 
БИЈЕЉИНА дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема ове Одлуке да достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ тј. неопходно је да достави:
 - Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка 
а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела организованог 
криминала, корупцију, превару или прање новца)
 - потврде надлежне/их институција о уредно 
измиреним обавезама по основу директних и индиректних 
пореза.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-241/19
Бијељина, 
Датум: 05.03.2020. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута 
града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, бр. 
9/17), Градоначелник града Бијељина дана 28. фебруара 
2020. године, доноси

О Д Л У К У 
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

НАЈЉЕШИХ ФОТОГРАФИЈА

I
 Град Бијељина објављује Јавни конкурс за 
избор најљепших фотографија под називом „Најљепша 
фотографија Семберије“.
 Јавни конкурс из претходног става ове тачке је у 
прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.
 

II
 Избор најљепших фотографија врши се у три 
категорије:
 1. „Општа категорија“/слободан избор мотива са 
подручја Семберије,
 2. „Пољопривреда у Семберији“ и
 3. „Спорт у Семберији“.
 У „Општој категорији“ врши се избор три најљепше 
фотографије за које се ауторима додјељују следеће новчане 
награде и то:
 - прва награда – 500,00 КМ
 - друга награда – 300,00 КМ
 - трећа награда – 200,00 КМ.
 У категорији „Пољопривреда у Семберији“ врши 
се избор једне најљепше фотографије уз додјелу новчане 
награде аутору у износу од 250,00 КМ.
 У категорији „Спорт у Семберији“ врши се избор 
једне најљепше фотографије уз додјелу новчане награде 
аутору у износу од 250,00 КМ.
 Исплате новчаних награда за изабране најљеше 
фотографије, са припадајућим порезима и  доприносима, 
извршиће се из буџета Града Бијељина за 2020. годину.

III
 Избор најљепших фотографија, у складу са овом 
одлуком, врши стручни жири у сљедећем саставу:
 1. Слободан Крстић, члан и предсједник,

 2. Милијанко Михољчић, члан и
 3. Милорад Јанковић, члан.
 
 Одлуке о избору најљепших фотографија стручни 
жири доноси сагласношћу свих чланова или већином 
гласова од укупног броја чланова.

IV
 Административне, техничке и друге послове за 
сповођење ове Одлуке обезбјеђује Градска управа града 
Бијељина - Кабинет Градоначелника.

V
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 02-014-1-448/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 28. фебруар 2020. год.

КОНКУРС „НАЈЉЕПША ФОТОГРАФИЈА СЕМБЕРИЈЕ“

Пропозиције за учешће на Конкурсу

 КАТЕГОРИЈЕ КОНКУРСА

 - Општа категорија
 - Пољопривреда у Семберији
 - Спорт у Семберији

 УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 - Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно.
 - На Конкурсу могу да учествују физичка лица 
старија од 18 година (без ограничења у погледу занимања, 
мјеста становања, држављанства, професионалног или 
аматерског бављења фотографском умјетношћу и сл.)
 - На Конкурсу не могу учествовати запослени 
код Организатора Конкурсa и чланови Стручног жирија, 
односно, њихови блиски сродници (родитељи, супружници, 
дјеца)

 РАДОВИ

 - Фотографије морају бити направљене искључиво 
на територији Града Бијељина
 - Аутори могу да конкуришу на Конкурсу слањем 
до десет црно-бијелих или колор фотографија у дигиталном 
облику (за све категорије)
 - Димензије фотографија треба да буду од 13x18 
центиметара у 300 пиксела по инчу до 30x40 центиметара у 
300 пиксела по инчу, у ЈПГ формату, РГБ
 - Због штампања за потребе изложбе, величина 
фотографија треба да буде најмање 4000 ДПИ по дужој 
страни, квалитета од 10 до 12, максимално 4 мегабајта
 - Радови који буду одабрани од стране Стручног 
жирија биће штампани у одговарајућем формату за потребе 
излагања на изложби најбољих радова са Конкурса у Музеју 
Семберије, као и у пратећем каталогу изложбе. Трошкове 
штампе сноси организатор.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 - Учесници Конкурса могу слати фотографије које 
су објављене на друштеним мрежама или другим медијима. 
 - Фотографије које су продане или предане у 
власништво другом лицу или коришћене у маркетиншке, 
хуманитарне или друге сврхе не могу се слати на конкурс. 
 - Организатор задржава право дисквалификације 
фотографија које не задовољавају задате критеријуме без 
претходног обавјештавања учесника.

 ДОСТАВЉАЊЕ ФОТОГРАФИЈА 

 - Фотографије се шаљу:
 • електронским путем преко апликације на 
званичној интернет-страници Града Бијељина https://www.
gradbijeljina.org/sr/1789.konkurs-za-najljepsu-fotografi ju-sem-
berije.html или 
 • на ЦД-у на адресу: 
 Градска управа Града Бијељина
 (Конкурс за најљепшу фотографију Семберије)
 Трг краља Петра I Карађорђевића 1
 76 300 Бијељина
 - Приликом слања фотографија обавезно је:
 • назначавање за коју категорију Конкурса се 
фотографија шаље
 • давање назива фотографији (нпр. „Љето у 
Бијељини“, „Боје семберског жита“, „Спорт за све“…)
 • Навођење личних података – имена, презимена, 
адресе електронске поште и броја телефона

 ИЗБОР НАЈБОЉИХ ФОТОГРАФИЈА И НАГРАДЕ

 - Одлуку о избору најбољих фотографија доноси 
Стручни жири
 - Награде за најбоље фотографије на Конкурсу по 
категоријама:
 • Најбоља фотографија Града Бијељина – златна 
медаља и новчана награда од 500 КМ
 • Најбоља фотографија Града Бијељина, 2. мјесто – 
сребрна медаља и новчана награда од 300 КМ
 • Најбоља фотографија Града Бијељина, 3. мјесто – 
бронзана медаља и новчана награда од 200 КМ
 • Најбоља фотографија у категорији „Пољопривреда 
у Семберији“ – златна медаља и новчана награда од 250 КМ
 • Најбоља фотографија у категорији „Спорт у 
Семберији“ – златна медаља и новчана награда од 250 КМ
 • Радови који се истичу по свом квалитету – 
Похвала
 - Стручни жири задржава право да не додијели све 
награде

 УСЛОВ УЧЕШЋА

 - Фотографије за које су аутори награђени једном од 
медаља или похвалом прелазе у власништво Организатора 
који задржава право да их користи на примјерен начин 
у штампаним и електронским материјалима за потребе 
промоције Града Бијељина уз обавезно навођење имена 
аутора фотографија, без плаћања накнаде аутору 
 - Фотографије за које аутори не буду награђени 
једном од медаља или похвалом биће враћене ауторима и 
Организатор нема право њиховог коришћења 
 - Фотографије које на себи имају потпис аутора 
(wаtermark) неће бити прихваћене и моле се учесници 

Конкурса да фотографије обиљежене на овај начин не шаљу
 
 ТЕРМИНИ

 - Рок за слање радова је 20. април 2020. године
 - Стручни жири ће своју одлуку саопштити 
почетком маја 2020. године
 - Уручење награда ће бити уприличено на изложби 
у Музеју Семберије 16. маја 2020. године
 - Одабрани радови биће изложени у Музеју 
Семберије од 16. до 23. маја 2020. године.

 ПУБЛИЦИТЕТ

 - Уколико остваре право на награду, учесници 
су сагласни да се њихови подаци о личности (као што су: 
лично име, слика, видео материјал и слично) могу од стране 
Организатора објавити и користити у облику штампаног, 
звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве 
накнаде.

 ОБЈАВА, ИЗМЈЕНА ПРАВИЛА, ПРЕКИД 
КОНКУРСА
 - Текст конкурса ће бити објављен на званичној 
интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org и у 
„Независним новинама“.
 - Организатор може промијенити било које од 
наведених правила Конкурса, без претходног обавјештавања 
корисника
 - Конкурс може бити прекинут у случају више силе
 - Обавјештење о евентуалним измјени правила 
или прекиду Конкура биће објављено на званичној 
интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org и у 
„Независним новинама“.

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 - Додатне информације се могу добити преко адресе 
електронске поште: odsjekzaodnosesajavnoscugradbn@gmail.
com.

 На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. 
став 1. и члана 90. став 3. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина, дана  20.02.2020. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  РАДНЕ ГРУПЕ  У  
СЕКТОРУ  ПОЉОПРИВРЕДЕ И  РУРАЛНОГ  РАЗВОЈА  
У  СКЛОПУ  ЗАЈЕДНИЧКОГ  ПРОГРАМА  УН-А  И 
ВЛАДЕ  ШВАЈЦАРСКЕ  „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД 
КАТАСТРОФА  ЗА ОДРЖИВИ  РАЗВОЈ  У  БОСНИ  И  
ХЕРЦЕГОВИНИ“  НА  ПОДРУЧЈУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Именују се чланови радне групе у сектору 
пољопривреде и руралног развоја  у склопу Заједничког 
програма УН-а и Владе Швајцарске „Смањење ризика од 
катастрофа  за одрживи развој у Босни и Херцеговини“ на 
подручју Града Бијељина у саставу:
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 1. Драган Перић, Градска управа Града 
Бијељина,Одјељење за пољопривреду, координатор радне 
групе,
 2. Милан Савић, Градска управа Града 
Бијељина,Одјељење за пољопривреду,члан, 
 3. Цвијета Јоцић, Градска управа Града 
Бијељина,Одјељење за пољопривреду,члан,
 4. Рацо Марјановић , Градска управа Града Бијељина, 
Одсјек за послове мјесних заједница, члан,
 5. Здравко Микић, Аграрни фонд Града Бијељина, 
члан,
 6. Младен Трифковић, Аграрни фонд Града 
Бијељина, члан,
 7. Радмила Нешковић, Министарство 
пољопривреде, члан,
 8. Драган Зарић, Министарство пољопривреде, 
члан,
 9. Бранислав Андрић, Удружење села 
Семберије,члан,
 10. Бошко Радић, Удружење села Семберије, члан,
 11. Бранко Савић, Пољопривредна задруга, члан,
 12. Раде Јовичевић, Удружење повртлара Републике 
Српске, члан,
 13. Мустафа Градашчевић, Општа пољопривредна 
задруга Агрофармер Јања, члан,
 14. Раденко Ђокић, Удружење Добра земља, члан,

II
 Уз савјетодавну и техничку помоћ ФАО-а фокус 
активности радне групе је на идентификацији и покретању 
акције DRR-a у сектору пољопривреде укључујући 
иницијативе изградње отпорности и укључивања DRR-а у 
локалне стратегије и финансијске оквире , односно задатак 
радне групе у сектору пољопривреде и руралног развоја  у 
склопу Заједничког програма УН-а и Владе Швајцарске 
„Смањење ризика од катастрофа за одрживи развој у Босни 
и Херцеговини“ на подручју Града Бијељина је сљедећи:
 1. Идентификација свих релевантних 
заинтересованих страна у пољопривреди које би требале 
бити дио платформе за DRR на локалном нивоу.
 2. Идентификација чланова/представника 
заинтересованих страна који ће бити дио платформи за DRR 
и осигурати њихов приступ информацијама и обукама.
 3. Допринијети дизајнирању годишњих планова 
рада платформе за DRR при томе посебно осигуравајући 
укључивање потреба у вези са пољопривредом.
 4. Подржати процјену постојећих података и 
информација на локалном нивоу о опасностима, рањивости, 
изложености  и способностима за информисање о процјени 
ризика од катастрофе, посебно за пољопривреду.
 5. Идентификација свих градских  и релевантних 
пољопривредних  стратешких и акцијских оквира 
планирања за DRR.
 6. Подржати анализу јесу ли пољопривреда и DRR 
већ интегрисани у те оквире.
 7. Допринијети процјени шта су недостаци, 
ограничења, изазови, ограничења и потребе у оквиру 
пољопривреде.
 8. Помоћ у успостављању и потврђивању 
предложених додатних акција за DRR, што може помоћи 
повећању отпорности пољопривредног сектора.
 9. Подржати процјену тренутног стања за 
спречавање катастрофа код поплава и клизишта и то 

посебно у пољопривреди.
 10. Подржати успостављање и потврђивање 
недостатака и потреба за смањивање штетних утицаја 
опасности на сектор пољопривреде.
 11. Допринијети идентификацији, одређивању 
приоритета и провођењу мјера за заштиту од поплава у 
пољопривреди.
 12. Допринијети идентификацији, одређивању 
приоритета и провођењу акција на превенцији клизишта у 
пољопривреди.
 13. Допринијети дизајнирању и примјени система 
раног упозоравања за прогнозу поплава,осигуравајући да 
пољопривредне заједнице изложене ризику буду покривене.
 14. Подржати кампању за подизање свијести 
заједница и грађана о опасностима, осигуравајући да 
пољопривредне заједнице изложене ризику буду покривене.
 15. Подржати идентификацију различитих 
заинтересованих страна за оснивање школа за 
пољопривреднике (FFS) укључујући нпр.локалну управу, 
истраживачко особље, добављаче улазних материјала.
 16. Подржати организацију теренских дана како би 
се приказали случајеви различитих добрих пракси које су 
тестиране и потврђене током FFS-а.
 17. Подржати размјене посјета са другим FFS –ом 
које се могу организовати.
 18. Помоћи да се идентификују све релевантне 
заинтересоване стране у пољопривреди.
 19. Подржати организацију симулацијских вјежби 
с циљем јачања спремности за реаговање, посебно у 
пољопривреди.
 20. Активно учествовати у симулацијским вјежбама 
за побољшање међусекторске координације између свих 
релевантних заинтересованих страна и на свим нивоима.

III
 Мандат комисије траје до окончања послова 
и задатака прецизираних рјешењем, те до окончања и 
реализације самог пројекта.

IV
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-391/20
Бијељина,
Датум: 20.02.2020. год.

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17) 
и члана 9. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика 
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 
14/06) и члана 27. став 2. Правилника о критеријумима 
и поступку за стипендирање студената и ученика, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, 
број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18 ), Градоначелник Града 
Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА  ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

I
 У академској 2019/2020. години из буџета Града 
Бијељина ће се финансирати израда једне докторске тезе и 
два магистарска рада или његова еквивалента.
                                                                

II
 Финансирање научноистраживачких радова 
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних 
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент, 
докторска теза) који својом структуром и научним дометом 
могу допринијети напретку и развоју Града Бијељина .

III
 Финансирање израде завршних 
научноистраживачких радова одобриће се након 
спроведеног поступка по јавном конкурсу.

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

Број: 02-431-1/20
Бијељина,
Датум, 03.03.2020. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 14. став 1. Закона о систему интерних 
контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 91/16) Градоначелник 
Града Бијељина,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Члан 1. 
 За координатора успостављања, спровођења и 
развоја система интерне финансијске контроле у Градској 
управи Града Бијељина, у складу са Законом и другим 
прописима именује се:

 -  ДУШАН ТРИФКОВИЋ, самостални стручни 
сарадник за послове у привреди
 

Члан 2.
 Именовани из претходног члана овог Рјешења 
оперативно проводи активности координације у вези 
са системом интерних финансијских контрола, израђује 
приједлог Плана, саставља извјештаје о функционисању 
система интерних финансијских контрола и обавља 
остале послове у складу са Законом o систему интерних 
контрола у јавном сектору Републике Српске, Упутством о 
начину успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 99/17) и Правилником о садржају извјештаја 
и начину извјештавања  о систему финансијског управљања 
и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број: 

112/17) као и другим подзаконским актима из ове области.

Члан 3.
 Именовано лице је дужно да: припрема и прати 
спровођење Плана за успостављање и развој финансијског 
управљања и контроле, координира активности 
руководилаца организационих јединица Градске управе 
које се односе на успостављање и развој финансијског 
управљања и контроле, помаже Градоначелнику у развоју 
и утврђивању стратегије управљања ризицима, припрема и 
прати провођење плана за отклањање недостатака интерних 
контрола у Градској управи, припрема полугодишњи и 
годишњи извјештај о финансијском управљању и контроли, 
извјештава Градоначелника о стању и развоју финансијског 
управљања и контрола и сарађује са Централном јединицом 
за хармонизацију Министраства финансија Републике 
Српске.
  

Члан 4.
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 
важи Рјешење број: 02-014-1-2155/17 од 29.12.2017. године 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:01/18).

Члан 5.
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

Број: 02-014-1-510/20 
Бијељина                                                                                 
Датум, 9. март 2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-2/20 од 27.01.2020. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 239 упис регистрације Заједнице етажних 
власника          „МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 13“  
улица Мајора Драгутина Гавриловића број 13 Бијељина, са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 13“  улица Мајора 
Драгутина Гавриловића број 13 Бијељина,  Регистарски лист 
број: 239.
 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: Витомир Ћато, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-2/20  
Бијељина,  
Дана, 27.01.2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-1/20 од 11.02.2020. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 186 брисање  уписа (гашење) Заједнице етажних 
власника „БЕОГРАДСКА 32В“ Бијељина, улица Београдска 
бр.32в, Бијељина.

Број: 02/3-372-1/20 
Бијељина, 
Дана,11.02. 2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-4/20 од 11.02.2020. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 233 брисање  уписа (гашење) Заједнице етажних 
власника „ГАЛАЦ 7 ЗЕЛЕНА ЗГРАДА“ Бијељина, улица 
Галац бр.7, Бијељина.

Број: 02/3-372-4/20
Бијељина,
Дана, 11.02.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-5/20 од 11.02.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 140 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника 
„Николе Пашића 11“ Бијељина, улица Николе Пашића бр. 
11, са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Николе Пашића 11“ Бијељина, улица Николе Пашића бр. 
11,  Регистарски лист број: 140.
 Оснивачи: 18 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: Милан Крављача, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Зоран Босиљчић.

Број: 02/3-372-5/20
Бијељина,  
Дана, 11.02.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина Трг 
краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења број 
02/3-372-6/20 од 11.02.2020. године, извршило је у регистру 
заједница Града Бијељина, у регистарском листу број: 219 
брисање  уписа (гашење) Заједнице етажних власника „1. 
МАЈА 1“ Бијељина, улица 1. Маја бр.1, Бијељина.

Број: 02/3-372-6/20
Бијељина,
Дана, 20.02.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-52/19 од 20.02.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 15 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „Незнаних јунака 
5“ Бијељина, улица Незнаних јунака бр. 5, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Незнаних јунака 5“ Бијељина, улица Незнаних јунака бр. 5,  
Регистарски лист број: 15.
 Оснивачи: 19 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Немања Богдановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Милета Шупић.

Број: 02/3-372-52/20
Бијељина,  
Дана, 20.02.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-3/20 од 24.02.2020. године, 
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 240 упис регистрације Заједнице 
етажних власника          „КНЕЗА МИЛОША 14“ улица Кнеза 
Милоша број 14 Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КНЕЗА МИЛОША 14“ улица Кнеза Милоша број 14 
Бијељина,  Регистарски лист број: 240.
 Оснивачи: 20 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
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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: Николина Трифковић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-3/20 
Бијељина,   
Дана, 24.02.2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-26/20 од 24.02.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 241 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЛАМЕЛА 1-БРАЋЕ ГАВРИЋ 
8“ улица Браће Гаврић бр. 8  Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЛАМЕЛА 1-БРАЋЕ ГАВРИЋ 8“ улица Браће Гаврић бр. 8  
Бијељина, Регистарски лист број: 241.
 Оснивачи: 22 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: Драгиња Антић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-26/20
Бијељина,  
Дана, 24.02.2020. год.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

1. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-08/20

2. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13 (2 ЛОТА)/20

3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-16/20

4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-01/20

5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-12/20

6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ШИФРА: СКП-12(5 
ЛОТОВА)/20

7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-19(2 ЛОТА)/20

8. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-05/20

9. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-08/20

10. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-09 (4 ЛОТА)/20

11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/20

12. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-15/20

13. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13-П1-У2/19

14. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-17/20

15. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-28/19

16. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-28/19

17. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-30/19

18. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-17/19

19. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-
05/19

20. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-
29/19

21. ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈЉЕПШИХ 
ФОТОГРАФИЈА
- КОНКУРС „НАЈЉЕПША ФОТОГРАФИЈА 
СЕМБЕРИЈЕ“

22. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
РАДНЕ ГРУПЕ У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У СКЛОПУ ЗАЈЕДНИЧКОГ 
ПРОГРАМА УН-А И ВЛАДЕ ШВАЈЦАРСКЕ 
„СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

23. РЈЕШЕЊЕ О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ 
ЗАВРШНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 
2019/2020. ГОДИНИ

24.  РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОРДИНАТОРА 
УСПОСТАВЉАЊА, СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА 
СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА 13“ УЛИЦА МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА БРОЈ 13 БИЈЕЉИНА

2. ОГЛАС О БРИСАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ) 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„БЕОГРАДСКА 32В БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 
БЕОГРАДСКА БР. 32В, БИЈЕЉИНА

3. ОГЛАС О БРИСАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ) 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГАЛАЦ 
7 ЗЕЛЕНА ЗГРАДА“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА БЕ. 7, 
БИЈЕЉИНА

4. ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НИКОЛЕ ПАШИЋА 11“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 11

5. ОГЛАС О БРИСАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ) 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1 МАЈА 1“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 1. МАЈАБР.1, БИЈЕЉИНА

6. ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 5“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БР. 5

7. ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗА 
МИЛОША 14“ УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 14 
БИЈЕЉИНА

8. ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 
1-БРАЋЕ ГАВРИЋ 8“ УЛИЦА БРАЋЕ ГАВРИЋ БР. 8 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



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


