Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

29. новембар 2019. године

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 )
и члана 18. и члана 8. 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СГ-03/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СГ-03/19

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ
ДОЧЕКА МЕЂУНАРОДНЕ И ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ
ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за реализацију
јавне набавке је 128.205,13 КМ (без ПДВ-а) односно 150.000,00
КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена са буџетске ставке
„Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми“
(економски код 412 900; потрошачка јединица 0005110). Средства
у износу од 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) односно 70.000,00 КМ (са
ПДВ-ом) су обезбијеђена из буџета за 2019. годину и средства у
износу од 68.376,07 КМ (без ПДВ-а) односно 80.000,00 КМ ( са
ПДВ-ом) биће обезбијеђена из буџета за 2020. годину.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама
V
Рок за реализацију предметних услуга je од дана
потписивања до 14.01.2020.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
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формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-207/19
Бијељина,
Датум:12.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 И 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-07-У1/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-07-У1/19

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ
ЦЕНТРОМ - IV ФАЗА (ЗАНАТСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ
РАДОВИ) УГОВОР 1 НА УГОВОР БРОЈ:02-404-103/19 ОД
18.07.2019.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију Уговора 1 је 9.283,69 КМ (без ПДВ-а) односно
10.861,92 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Набавка
грађевинских објеката-инвестиције у образовању “
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24. ЗЈН.
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код 412500; потрошачка јединица 0005170.

Радови су изведени.
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: 02-404-210/19
Бијељина,
Датум: 14.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступak уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова за сваки Лот
je од дана закључивања 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”.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-21 (2 ЛОТА)/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-21(2 ЛОТА)/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛНИХ РУПА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
ЛОТ 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 153.846,16 КМ (без ПДВ-а)
односно 180.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено
је 68.376,07 КМ (без ПДВ-а) односно 80.000,00КМ (са ПДВом) и за ЛОТ 2 85.470,09 КМ ( без ПДВ-а) односно 100.000,00
КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена из буџета
за 2020. годину са буџетске ставке: “Одржавње хоризонталне
и вертикане сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ економски

Број: 02-404-211/19
Бијељина,
Датум: 15.11.2019. 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 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-24/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-24/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 55.555,55 КМ (без ПДВ-а)
односно 65.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину. Средства у износу
од 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ ( са
ПДВ-ом) са буџетске ставке: “Одржавње хоризонталне
и вертикане сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ економски
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код 412500; потрошачка јединица 0005170 и средства у
износу од 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ
( са ПДВ-ом) са буџетске ставке: “Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптација путева“ економски
код 511200; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције .
V
Рок за реализацију предметних радова 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.
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IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију радова је 60 дана
од дана увођења у посао, а понуђач ће бити уведен у посао у
року од 20 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.

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

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

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

Број: 02-404-216/19
Бијељина,
Датум: 26.11.2019.год.

Број: 02-404-214/19
Бијељина
Датум, 25.11.2019. 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 36/19) и члана 18. и члана 21. 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 :

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 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:КГН-11-П1/19

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА:ОЗП-н-02/19

I
ПРИСТУПА СЕ набавци радова под шифром: КГН
-11-П1/19

I
ПРИСТУПА СЕ набавци радова под шифром: ОЗП-н-02/19

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

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих радова :НАБАВКА И УГРАДЊА ПОЛИЦА
И ОСТАЛЕ ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ АРХИВСКОГ ДЕПОА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, У УЛИЦИ БРАЋЕ
ГАВРИЋ У БИЈЕЉИНИ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 128.205,13 КМ (без ПДВ-а)
односно 150.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
„Набавка опреме за Градску управу и Скупштину“,
економски код: 511300, потрошачка јединица 0005240.

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ “ФИЛИП
ВИШЊИЋ“ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ
ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 39.202,61 КМ (без ПДВ-а)
односно 45.867,05 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. годину
са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката и активности
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски
код 412 900, потрошачка јединица 0005120
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IV
Набавка ће се спровести путем Отореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке радова је од
дана потписивања уговора до 31.03.2020. 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: 02-404-209/19
Бијељина,
Датум: 14.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ОЗП-19/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 17.10.2019.
године , а која се односи на набавку услуга: ОБЈАВА ОГЛАСА
У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2020. ГОДИНУ, није достављена
ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
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квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-189/19
Бијељина,
Датум: 15.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-26( 2 Лота)/19-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.06.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/19 од 14.06.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
За ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили
следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО ’’Бук промет“, Бијељина;
- ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко.

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

II
На основу Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби број: ЈН2-02-07-1-2586-7/19 од 31.10.2019. године
поништава
се предметни поступак јавне набавке :
Обавјештење о набавци број 1293-1-3-118-3-137/19,
Тендерска документација, Одлука о избору најповољнијег
понуђача број 02-404-113/2019 за Лот 1 и број: 02-404113/2019 за Лот 2, као и сви акти донесени у том предметном
поступку.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена

III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може

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

29. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-113/19-Лот 1
Бијељина,
Датум: 22.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-26( 2 Лота)/19-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.06.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/19 од 14.06.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска
права и избјеглице БиХ
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113/2019 за Лот 2, као и сви акти донесени у том предметном
поступку.
III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-113/19-Лот 2
Бијељина,
Датум: 22.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЗП-10/19
Поништава се поступак јавне набавке роба која
се односи на: Набавку печења и остале готове хране за
потребе Градске управе Града Бијељина током 2020. године,
у складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним
набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-191/19 од 12.11.2019.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили
следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО ’’Бук промет“, Бијељина;
- ДОО „ Galax-niskogradnja“ Брчко.
II
На основу Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби број: ЈН2-02-07-1-2586-7/19 од 31.10.2019. године
поништава
се предметни поступак јавне набавке :
Обавјештење о набавци број 1293-1-3-118-3-137/19,
Тендерска документација, Одлука о избору најповољнијег
понуђача број 02-404-113/2019 за Лот 1 и број: 02-404-

У поступку јавне набавке роба: Набавка
печења и остале готове хране за потребе Градске управе
Града Бијељина током 2020.године, Одлуком о избору
најповољнијег понуђача број:02-404-191/19 од 12.11.2019.
године изабран је понуђач ДОО ’’ГЛОБУС ТИМ’’ Дворови,
Бијељина.
У складу са Законом о јавним набавкам и одредбама
Одлуке број: 02-404-191/19 од 12.11.2019. године изабрани
понуђач ДОО ’’Глобус тим’’ Дворови, Бијељина био је дужан
да у року од 5 (пет) дана од пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама. Како понуђач ДОО ’’Глобус тим’’ Дворови,
Бијељина није доставио у прописаном року тражене доказе
уговорни орган је дужан да поништи поступак.
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На основу свега горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке:
Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске
управе Града Бијељина током 2020.године, се поништава,
у складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним
набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.

29. новембар 2019.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-190/19 од
11.11.2019. 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 (десет) 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:02-404-191/19
Бијељина,
Датум: 28.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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-18-п1/19
I
У поступку јавне набавке радова путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 15.10.2019. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.71/19 од 18.10.2019. године, а која се односи на набавку
радова: “ ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ ПО ПРОЈЕКТУ
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2)”, понуде је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „ПГП Градитељ“ 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 „ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 10.646,20 КМ (без ПДВ-а)

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:02-404-190/19
Бијељина,
Датум: 14.11.2019.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 – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКОВА И
УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА:
„АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТА ПРЕМА
МАНАСТИРУ
ЧАСНОГ КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ“ ДОДАТНИ УГОВОР
НА УГОВОР БР:02-404-64/19 ОД 08.08.2019. ГОДИНЕ
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 17.10.2019.
године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-29-у1/19
Најповољнији понуђач за јавну набавку
радова: УТВРЂИВАЊЕ ВИШКОВА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА: „АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ ЧАСНОГ КРСТА У МЗ
СУВО ПОЉЕ“ ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР:02404-64/19 ОД 08.08.2019. ГОДИНЕ, je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко са понуђеном цијеном у износу: 8.875,74 КМ (без
ПДВ-а).
Образложење
Дана 17.10.2019. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-29-у1/19. Основ за вођење преговарачког
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко, као једини учесник у поступку, дана 06.11.2019.
године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом на
преговарање.
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Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-188/19 од 06.11.2019. године утврђено је да је
понуђач ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.
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: 02-404-188/19
Бијељина,
Датум: 14.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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), Градоначелник д о н о с и:
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цијеном у износу од ......................... 19.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-180/2019
од 18.11.2019. 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:02-404-180/2019
Бијељина,
Датум: 25.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-09/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 14.10.2019. године и у Сл. Гласнику
БиХ бр.71/19 од 18.10.2019. године, а која се односи на
набавку роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И
ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА”, понуде су доставили следећи
понуђачи:

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), 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: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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-04-п1/19

1. ДОО „Глобус Тим“ Бијељина
2. ДОО „Vizion“ Рогатица
3. ДОО „Месопромет“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, примјене преференцијалног третмана домаћег и
након проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији:

I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 18.10.2019. године и у Сл.Гласнику БиХ
бр.72/19 од 25.10.2019.године, а која се односи на набавку
радова: Израда и монтажа клупа на подручју Града Бијељина,
понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина

1.
ДОО „Месопромет“ Бијељина .......................
.................................................................. 19.000,00 КМ без ПДВ-а
2.
ДОО „Vizion“ Рогатица .....................................
................................................................... 19.020,00 КМ без ПДВ-а
3.
ДОО „Глобус Тим“ Бијељина ..........................
................................................................... 20.509,75 КМ без ПДВ-а

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Ковачница Сакраментски“ Хасе, Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од: .... 8.205,12 КМ (без ПДВ-а)

ДОО

„Месопромет“

Бијељина

са

понуђеном
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 183/19
од 20.11.2019. 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.
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ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
1. ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА
‘’ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ’’ РС, Бања
Лука ........................................................ 46.883,00 КМ без ПДВ-а
2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’, Бања
Лука ........................................................ 46.900,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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- 183/19
Бијељина,
Датум: 25.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ДОО
„ЈАВНА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА
УСТАНОВА ‘’ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ’’
РС, Бања Лука“, са понуђеном цијеном у износу од ..................
................................................................ 46.883,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404185/19 од 25.11.2019. 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.

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, 2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-03/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 16.10.2019. године; и у Сл.гласнику БиХ
бр.71/19 од 18.10.2019. године а која се односи на набавку
услуга: МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА, понуде су доставили следећи понуђачи:
- ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА
‘’ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ’’ РС, Бања
Лука
- ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’, Бања
Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда Комисија
је установила да су све понуде достављене у складу са
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, након примјене преференцијалног третмана
домаћег и након проведене е-аукције, утврђена коначна

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:02-404-185/19
Бијељина,
Датум: 27.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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-06/19
I
У поступку јавне набавке роба путем Отвореног
поступка уз закључивање Оквирног споразума, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 24.10.2019. године и у
Сл.гласнику БиХ бр. 73/19 од 01.11.2019. године, а која
се односи на набавку роба: “НАБАВКА ПОГОНСКОГ

29. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ ЗА 2020. И 2021.
ГОДИНУ“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. АД
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ БАЊА ЛУКА (
ПРЕДСТАВНИК ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) –ДОО „СУПЕР
ПЕТРОЛ“ БАЊА ЛУКА(ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ БАЊА ЛУКА, са
понуђеном цијеном у износу од: ...................................................
............................................................. 183.942,64 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-186/19 од
22.11.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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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 КГН-08-п1/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.10.2019.
године, а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА, ДИЗАЈН,
ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА
ЗА KAMПАЊУ „БИЈЕЉИНА- ГРАД БУДУЋНОСТИ“,
понуду је доставио следећи понуђач:
- Графички студио „Пиксел“ Бијељина

IV
Изабрани понуђач (такође и члан групе) 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. Закона о
јавним набавкама БиХ, такође потребно је у року од 5 дана
доставити и Биланс успјеха за 2018. годину за ДОО „Супер
петрол“ Бања Лука (оригинал/овјерена копија), као и
Правни акт о удруживању у Групу понуђача.
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
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:02-404-186/2019
Бијељина,
Датум: 27.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
Графички студио „Пиксел“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од.............................8.357,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-193/19 од
26.11.2019. 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 . Из члана 45. Понуђач је дужан да достави
следеће доказе: а) Потврду Суда БиХ и Потврду суда према
сједишту правног лица односно кандидата/понуђача из
којих 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, у складу са важећим прописима
у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован
или). Потврда Суда БиХ и потврда суда према сједишту
правног лица односно кандидата/понуђача се достављају
кумулативно.
Неће бити прихватљиво увјерење издато од било
којег суда у БиХ у којем нису назначена сва наведена
кривична дјела, већ само нека од њих или увјерење од суда
који уопште није надлежан према сједишту кандидата/
понуђача.
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Ако понуду доставља физичко лице као предузетник,
дужан је доставити увјерење које гласи на име власника –
предузетника
б) Увјерење надлежног суда или органа управе код
којег је регистрован понуђач, којим се потврђује да није
под стечајем или није предмет стечајног поступка, да није
предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку
обустављања дјелатности.
Ако понуду доставља физичко лице као
предузетник, дужан је доставити само увјерење од
надлежног органа управе да није у поступку обустављања
пословне дјеланости
Из члана 47. Понуђач је дужан да достави оригинал
или овјерену копију биланса успјеха за 2018. годину.
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 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-193/19
Бијељина,
Датум: 28.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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- Јелена Пивач, замјеник предсједника
2. Јованка Милошевић, члан
- Недељко Ђукић, замјеник члана
3. Предраг Новаковић, члан
- Никола Вуковљак, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
утврђен је чланом 8. и 11. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Централна пописна комисија сачињава коначан
Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га на
усвајање Градоначелнику најкасније до 31. јануара 2020.
године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4168/19
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПЛАСМАНА,
ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА
I
Образује се Комисија за попис
потраживања и аванса, у следећем саставу:

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 11. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Образује се Централна пописна комисија за 2019.
годину у сљедећем саставу:
1. Боро Ђокић, предсједник

пласмана,

1. Зорица Беновић, предсједник;
- Винко Јелић, замјеник предсједника;
2. Бојана Трбић, члан;
- Брано Грујичић, замјеник члана;
3. Зорица Тешановић, члан;
- Љубиша Лазић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис пласмана, потраживања и
аванса у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
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достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4169/19
Бијељина
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ И
ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА
I
Образује се Комисија за попис готовине и
готовинских еквивалената, у следећем саставу:
1. Цица Вујић, предсједник;
- Софија Јовановић, замјеник предсједника;
2. Златко Симић, члан;
- Јасмина Абдулахагић, замјеник члана;
3. Зоран Иконић, члан;
- Миле Петровић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената
у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4170/19
Бијељина
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
Образује се Комисија за попис обавеза, у следећем
саставу:
1. Дарко Стевић, предсједник;
- Станко Бајић, замјеник предсједника;
2. Стево Божић, члан;
- Љубица Видић, замјеник члана;
3. Шефка Мехић, члан;
- Биљана Стајић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са одредбама
Правилника о организацији и спровођењу пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4171/19
Бијељина
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
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I
Образује се Комисија за попис залиха материјала и
ситног инвентара, у следећем саставу:
1. Вукица Лукић, предсједник;
- Златан Драгић, замјеник предсједника;
2. Јован Николић, члан;
- Бојан Ристић, замјеник члана;
3. Биљана Матковић, члан;
- Радован Петровић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис залиха материјала и ситног инвентара
у складу са одредбама Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
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5. Богдана Ђокић, члан;
- Рацо Марјановић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис постројења и опреме, драгоцјености и
нематеријалне произведене имовине у складу са одредбама
Правилника о организацији и спровођењу пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4173/19
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4172/19
Бијељина,
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА
И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се у Комисија за попис постројења
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене
имовине, у следећем саставу:
1. Илија Перковић, предсједник;
- Ненад Бујаковић, замјеник предсједника;
2. Милена Савић, члан;
- Јованка Ђаламић, замјеник члана;
3. Саша Вујановић, члан;
- Никола Симанић, замјеник члана;
4. Драган Перић, члан;
- Горан Радић, замјеник члана;

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗЕМЉИШТА
И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се Комисија за попис земљишта и
биолошке имовине, у следећем саставу:
1. Горан Спасојевић, предсједник;
- Сања Јоцић, замјеник предсједника;
2. Давор Давидовић, члан;
- Славица Угреновић, замјеник члана;
3. Тања Терзић, члан;
- Славиша Бирчаковић, замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу
са одредбама Правилника о организацији и спровођењу
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
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Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4174/19
Бијељина
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА
I
Образује се Комисија за попис објеката и сталних
средстава у фази прибављања, у следећем саставу:
1. Бојан Мојић, предсједник;
- Жељко Перушић, замјеник предсједника;
2. Милена Јањичић, члан;
- Александар Капетина, замјеник члана;
3. Миро Убипариповић, члан;
- Дарко Ивановић, замјеник члана;
4. Бобан Брајић, члан;
- Жикица Ерић , замјеник члана.
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис објеката и сталних средстава у фази
прибављања у складу са одредбама Правилника о организацији
и спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2019. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2020. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4175/19
Бијељина
Датум, 14. новембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ РЈЕШЕЊА
I
У ставу 1. члана 1. Рјешења о именовању Комисије
број: 02-014-1-4106/19 од 7.11.2019. године („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 21/19) текст „по Уговору број:
02-014-1-139/19 од 17.9.2019. године“ мијења се и гласи: „по
Уговору број: 02-014-1-127/19 од 7.8.2019.године“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4207/19
Бијељина,
Датум; 19.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 19.11.2019. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ
ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У
СКЛОПУ DRR ПРОГРАМА „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именују се чланови локалне платформе за смањење
ризика од катастрофа у склопу DRR програма „Смањење
ризика од катастрофа за одрживи развој у Босни и
Херцеговини“ на подручју Града Бијељина у саставу:
1. Владо Симеуновић, Градска управа Града
Бијељина, Кабинет Градоначелника, координатор пројекта,
2. Драго Ристић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, члан,
3. Марија Поповић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, члан,
4. Ружица Мишовић, Градска управа Града
Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске
интеграције, члан,
5. Александар Капетина, Градска управа Града
Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске
интеграције, члан,
6. Љубиша Станишић, Градска управа Града
Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности,члан,
7. Алекса Ђокић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
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животне средине, члан,
8. Драган Перић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за пољопривреду, члан,
9. Јовица Рикановић, Градска управа Града
Бијељина, Одсјек за информационе технологије, члан,
10. Славиша Савић, Градска управа Града Бијељина,
Одсјек за послове мјесних заједница, члан,
11. Бојан Мојић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за просторно уређење, члан,
12. Љубица Видић, Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за привреду, члан,
13. Горан Марковић, Центар за социјални рад, члан,
14. Зоран Софрић, Дом здравља Бијељина, члан,
15. Младен Јефимић, Актив директора средњих
школа, члан,
16. Предраг Рачановић, Актив директора основних
школа, члан,
17. Предраг Лопандић, Градска управа Града
Бијељина, Кабинет Градоначелника,члан.
II
Задатак локалне платформе за смањење ризика
од катастрофа је да дјелује као катализатор за спровођење
заједничке визије смањење ризика од катастрофа, локалног
процеса процјене ризика, као и израду и провођење локалних
стратегија и акционих планова за смањење ризика од
катастрофа; формирање платформе за међуфункционалну
сарадњу како би се осигурало довољно овлаштења, техничке
експертизе и искуства у Граду Бијељина за интегрисано
стратешко и оперативно управљање конкретним
активностима и подршку кроз одлуке за лидерство код
смањења ризика од катастрофа на терену.
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: 02-014-1-4213/19
Бијељина,
Датум: 19.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с
и
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају архивске
документације настале у периоду реализације Пројекта
прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Бијељини у
следећем саставу (у даљем тексту: Комисија):
1. проф.др Владо Симеуновић, предсједник
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2. Милојко Тодоровић, члан
3. Миладин Ракић, члан
4. Милена Ранкић, члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да сортира сву документацију
насталу у периоду од 2006.године до 2019. године према
врсти и намјени, да је преда надлежном органу у Градској
управи Града Бијељина и да о томе сачини записник.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4217/19
Бијељина,
Датум: 20.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о
си
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за примопредају архивске
документације настале у периоду реализације Пројекта
прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Бијељини у
следећем саставу (у даљем тексту: Комисија) :
1. Нада Стјепановић, предсједник
2. Шефика Мехић Хамзић, члан
3. Данијел Мијатовић, члан
4. Драгана Милошевић, члан
5. Весна Радикић, члан
6. Стојан Јововић, члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да од Комисије састављене од
чланова ПИУ тима прими сву документацију у писаној и
електронској форми, насталу у периоду од 2006.године до
2019. године према врсти и намјени, да је архивира у складу
са Законом о архивској дјелатности Републике Српске и
подзаконским актима и да о томе сачини записник.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику’’ Града Бијељина.
Број: 02-014-1-4218/19
Бијељина,
Датум: 20.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
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број: 68/07 и 109/12) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
9/17) Градоначелник Града Бијељина донио је :
РЈЕШЕЊЕ
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

О
О
О

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за културу
„Семберија“ Бијељина, број: 1539/19 од 1.11.2019. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног одбора ЈУ Центар за културу „Семберија“
Бијељина број: 1578/19 од 7.11.2019. године и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина број:
02/5-62-1-184/19 од 18.11.2019. године налазе се у прилогу
овог Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4229/19
Бијељина,
Датум, 20.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 18.став 1. Закона о систему
јавних служби ( Службени гласник Републике Српске
број:68/07,109/12 и 44/16), члана 13. Одлуке о основању
Јавне установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина
( Службени гласник Град Бијељина број:22/13), и члана
21. Статута ЈУ Центра за културу „Семберија“ Бијељина (
број:713/17), директор ЈУ Центра за културу „Семберија“
Бијељина, је дана 01.11.2019. године, донио
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈАВНОЈ
УСТАНОВИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 4. Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ центру за културу
„Семберија“ Бијељина, број:1378/17 од 25.08.2017. године.
У табели радних мјеста која су утврђена за обављање
основне дјелатности Центра за културу, под редним бројем
3. укида се радно мјесто „менаџер за односе са јавношћу“
А под редним бројем 6. код радног мјеста
„организатор за филмски програм“, у погледу броја
извршилаца број „3 (три)“ замјењује се у број „1 (један)“.
Члан 2.
У члану 8. код радног мјеста 3.3. „Менаџер за
односе са јавношћу“ укида се радно мјесто, „1 (један)
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извршилац“.
Члан 3.
У члану 8. код радног мјеста 3.6. „Организатор
за филмски програм“ у погледу броја извршилаца ријеч
„3 (три) извршиоца“ се замјењује ријечима „ 1(један)
извршилац“.
Члан 4.
Измјене и допуне овог правилника ступају на снагу
осмог дана од дана давања сагласности на исти од стране
Оснивача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДЛОЖЕНИХ
ИЗМЈЕНА
И
ДОПУНАПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
Предложене измјене и допуне Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ центру за културу „Семберија“ Бијељина, број:1378/17
од 25.08.2019. године.
Због
економских
разлога
(недовољних
финансијских средстава) а у складу са предвиђеним и
планираним средствима за буџет ЈУ Центра за културу,
руковођени потребама правног субјекта као цјелине, врши
се измјена и допуна организације и систематизације радних
мјеста.
Како би дошли до бољих пословних резултата,
са што већим степеном ефикасности укидају се два радна
мјеста која нису попуњена са извршиоцима „Менаџер
за односе са јавношћу“и „Организатор за филмски
програм“гдје се смањује број „извршилаца са 3 (три)“ на „1
(један) извршилац“.
ЈУ Центар за културу
директор
Слађана Лекић

Број:1539/19
Бијељина,
Датум:01.11.2019.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 9/17) ) и члана 9. Одлуке о приступању
Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради
Акционог плана за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена (SECAP) („Службени гласник Града
Бијељина“, број:20/19) Градоначелник Града Бијељина д о н
оси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Овим Рјешењем именује се савјетодавна група за
одрживу енергију и борбу против климатских промјена у
саставу:
1. Мићо Мићић, градончелник Града Бијељина,
2. Славиша Марковић, предсједник Скупштине
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Града Бијељина,
3. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за ЛЕР и ЕИ,
члан групе
4. Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града
Бијељина, члан групе
5. Славко Башић, начелник Одјељења за финансије,
члан групе
6. Предраг Петричевић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
члан групе
7. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење, члан групе
8. Самер ел Цхекх, начелник Одјељења за друштвене
дјелатности, члан групе
9. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких
послова, члан групе
10. Славиша Савић, шеф Одсјека за послове мјесних
заједница, члан групе
11. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке,
инвестиције и надзор, члан групе
12. Радомир Марјановић, Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту, члан групе
13. Младен Петровић, директор Ј.П. ‘’Дирекција за
развој и изградњу града’’, члан групе
14. Предраг Перковић, директор А.Д. “Водовод и
канализација”, члан групе
15. Драгиша Марјановић, директор Ј.П. Регионална
депонија ‘’Еко-деп’’, члан групе
16.
Миленко
Вићановић,
директор
А.Д.
‘’Комуналац’’, члан групе
17. Младен Красавац, в.д. директор Ј.П. ‘’Градска
топлана’’, члан групе
18. Васо Арсеновић, в.д. директор ЗЕДП “ЕлектроБијељина” а.д. Бијељина, члан групе
19. Душко Ђурић, предсједник Актива средњих
школа регије Бијељина, члан групе
20. Предраг Рачановић, предсједник Актива
основних школа регије Бијељина, члан групе
22. Босиљка Стојановић, водећи инжењер хемијске
и еколошке лабораторије А.Д. ‘’РиТЕ’’ Угљевик, члан тима
23. Васо Новаковић, Институт за примијењену
геологију и водоинжењеринг д.о.о. ‘’ИПИН’’ Бијељина, члан
тима
24. Неђо Ђурић, Технички институт д.о.о. Бијељина,
члан тима
25. Снежана Јагодић Вујић, удружење ‘’Еко-пут’’
Бијељина, члан тима
II
Савјетодавна група за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена ће учествовати, заједно са
тимом за израду Акционог плана за одрживу енергију и
борбу против климатских промјена (SECAP), у изради
истог. Учешћем Савјетодавне групе у процесу израде SECAP-а омогућава се увид јавности у све елементе SECAP
-а, обзиром да чланови Савјетодавне групе представљају
релевантне актере друштвених и развојних процеса на
подручју општине/града.
II
Задаци Савјетодавне групе за одрживу енергију и
борбу против климатских промјена из тачке I овог Рјешења
су слиједећи:

29. новембар 2019.

• Да скупи релевантне улазне информације и
податке и подијели знање са тимом за израду Акционог
плана за одрживу енергију и борбу против климатских
промјена.
• Да учествује у дефинисању визије и плана, и у њих
угради своје погледе о будућности града.
• Да учествује у изради плана. Да прикупи улазне
податке и да тиму за израду Акционог плана за одрживу
енергију и борбу против климатских промјена достави
повратне информације у процесу израде плана.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Број: 02-014-1-4245/19
Бијељина,
Датум: 25.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 9/17) ) и члана 7. члана 8. Одлуке о
приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију
и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена (SECAP) („Службени гласник
Града Бијељина“, број:20/19) Градоначелник Града Бијељина
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Овим Рјешењем именује се тим за израду Акционог
плана за одрживу енергију и борбу против климатских
промјена у саставу:
1. Огњен Гаврић, Градска управа Града Бијељина,
координатор
2. Суада Поповић, Градска управа Града Бијељина,
члан тима
3. Марија Пoповић, Градска управа Града Бијељина,
члан тима
4. Марко Крајишник, Градска управа Града
Бијељина, члан тима
5. Јованка Милошевић, Градска управа Града
Бијељина, члан тима
6. Амира Ганић, Градска управа Града Бијељина,
члан тима
7. Далибор Лазић, Градска управа Града Бијељина,
члан тима
8. Мирослав Мићић, Градска управа Града Бијељина,
члан тима
9. Борјан Максимовић, Градска управа Града
Бијељина, члан тима
10. Милорад Стјепановић, А.Д. ‘’Комуналац’’,
Бијељина, члан тима
11. Маријана Савић, Ј.П. ‘’Дирекција за изградњу и
развој града’’, Бијељина, члан тима
12. Драгиша Тојић, Ј.П. ‘’Градска топлана’’, Бијељина,
члан тима
13. Драган Лазић, Ј.П. Регионална депонија ‘’Екодеп’’, Бијељина ,члан тима
14. Милена Михајловић, А.Д. ‘’Водовод и
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канализација’’, Бијељина, члан тима
15. Милица Стокић, ЗЕДП ‘’Електро-Бијељина’’ а.д.
Бијељина, члан тима
16. Драган Крејаковић, ЗЕДП ‘’Електро-Бијељина’’
а.д. Бијељина, члан тима
II
Задаци Тима за израду Акционог плана за одрживу
енергију и борбу против климатских промјена из тачке I
овог Рјешења су слиједећи:
• Да анализира тренутну (почетну ситуацију),
прикупи неопходне податке, изради почетни инвентар CО2
емисије и процјену климатских ризика и рањивости. Да
осигура да су главни актери адекватно укључени.
• Да утврди дугорочну визију и циљеве који
подржавају визију. Да осигура да се исте подијеле са главним
актерима и да их одобре политичке структуре власти.
• Да учествује у изради плана: да дефинише политике
и мјере у складу са визијом и циљевима, утврди буџет
те изворе и механизме финансирања, временске рокове,
индикаторе, одговорности. Да о наведеном обавјештава
политичке структуре власти и да укључи кључне актере.
• Да успоставља партнерства са кључним актерима.
• Да достави план путем wеб странице Споразума
градоначелника. Да представи план јавности.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Број: 02-014-1-4246/19
Бијељина,
Датум: 25.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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нисконапонске мреже и прикључење вишепородичних
стамбених објеката у Амајлијама, присуствују представници
Градске управе Града Бијељина, извођача радова и надзорни
орган.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4244/19
Бијељина,
Датум: 25.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17)
и чланова 6. и 7. 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
оноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ
2019/2020.ГОДИНИ
I
У Комисију за додјелу студентских стипендија у
академској 2019/2020. години именују се:
1. Љубица Млађеновић, предсједник
2. Милица Ступар, члан и
3. Стана Божић, члан .

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
( “Службени гласник Републике Српске “, број: 97/16 и 36/19
) и члана 71. Статута Града Бијељина ( “Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17 ) Градоначелник Града Бијељина
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају изведених
радова за проширење нисконапонске мреже и прикључење
вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама у склопу
пројекта CEB 2 и BIH3
Члан 1.
Именује се Комисија у саставу:
1. Богдан Тадић, мастер инг. електротехнике ,
предсједник
2. Дарко Стевић, дипл. економиста, члан
3. Славиша Бирчаковић, дипл. правник, члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши примопредају
изведених радова за проширење нисконапонске мреже
и прикључење вишепородичних стамбених објеката у
Амајлијама у склопу пројекта CEB 2 и BIH3.
Члан 3.
Примопредаји изведених радова за проширење

II
Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих
пријава за додјелу студентских стипендија у академској
2019/2020.години, утврди ранг-листу кандидата, и у складу са
Правилником о критеријумима и поступку за стипендирање
студената и ученика, финансирање научноистраживачког
рада и награђивање ученика и наставника, Градоначелнику
поднесе приједлог за додјелу студентских стипендија.
III
Послове секретара Комисије обавља Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања и науке у Градској управи Града Бијељина .
IV
Овлашћује се Комисија да, уколико се у једној
струци или категорији не прујави довољан број кандидата,
предложи Градоначелнику повећање броја стипендиста у
другој струци или категорији.
V
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-91/2019
Бијељина,
Датум, 26. новембар 2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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3

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ОЗП-19/19
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ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
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10. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ОЗП-10/19

26. РЈЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЈЕШЕЊА БРОЈ: 0213
014-1-4106/19 ОД 7.11.2019. ГОДИНЕ
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11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДД-18-П1/19
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О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
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13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОЗП-09/19
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14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-Н-04-П1/19
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15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-03/19
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16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОЗП-06/19
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17. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КГН-08-П1/19
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27. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ЛОКАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ
РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У СКЛОПУ
DRR ПРОГРАМА „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У БОСНИ
О ХЕРЦЕГОВИНИ“ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
13
БИЈЕЉИНА
28. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ
АРХИВСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПРИКУПЉАЊЕ
И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
14
БИЈЕЉИНИ БРОЈ:02-014-1-4217/19
29. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ
АРХИВСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПРИКУПЉАЊЕ
И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
14
БИЈЕЉИНИ БРОЈ:02-014-1-4218/19
30. РЈЕШЕЊЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
-ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 14

29. новембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

САДРЖАЈ
31. ПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТАН У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“
15
БИЈЕЉИНА
32. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТОДАВНЕ
ГРУПЕ ЗА ОДРЖИВУ ЕНЕРГИЈУ И БОРБУ
15
ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА
33. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВУ ЕНЕРГИЈУ
И БОРБУ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 16
34. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА
ПРОШИРЕЊЕ НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ
И
ПРИКЉУЧЕЊЕ
ВИШЕПОРОДИЧНИХ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У АМАЈЛИЈАМА У
17
СКЛОПУ ПРОЈЕКТА СЕВ 2 И BIH 3
РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
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