Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

14. децембар 2018. године

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 6.000,00 КМ на име измирења приспјелих
обавеза према добављачима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће
се са 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 412
900 „трошкови репрезентације“ у оквиру ПЈ Кабинет
Градоначелника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-2695/18
Бијељина
Датум, 06. 12. 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/12) и члана 72.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и чланом 18.став 2) а у вези са чланом 10.
став 1) тачка б) Закона о Јавним набавкама („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, бр. 39/14), Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга и
то: „Послови противградне заштите у 2019.години“.
II
Поступак набавке из члана I. је у складу са чланом
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10. став 1) тачка б. Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана I ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 82.656,00 КМ са ПДВ-ом
(Словима: осамдесет двије хиљаде шест стотина педесет
шест конвертибилних марака ) односно 70.646,15 КМ без
ПДВ-а, а иста су обезбјеђена из буџета за 2019 годину,
са рачуна организационе једине Одјељења за привреду,
буџетске ставке послови противградне заштите позив на
економски код 412200.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б. прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтјева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама, прописано
је да уговорни орган покреће поступак јавне набавке
доношењем одлуке или рјешења у писаном облику које
обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процијењену
вриједност јавне набавке, податке о извору – начину
финансирања, врсту поступка јавне набавке. Ставом 2)
прописано је да у случају изузећа од примјене из члана
10. овог закона или за додјелу уговора о набавци услуга из
Анекса II. дио Б, уговорни орган дужан је донијети одлуку
која, осим законског основа за изузеће од примјене овог
закона, садржи основне елементе из става 1) тач. б), ц) и д)
овог члана.
Утврђено је да су испуњени услови из члана 18. став
1) а у вези са чланом 10. Закона о јавним набавкама којим
су прописана изузећа од примјене одредби овог закона,
те је утврђено да су испуњене предпоставке за доношење
предметне одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Број: 02-014-1-2737/18
Бијељина,
Датум: 10.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом
101. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 17/18),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
ОДЛУКУ
о постављању уличних тезги за новогодишње и божићне
празнике
I
На Тргу краља Петра I Карађорђевића на
платоу испред УР „OMCAFE SHOP“ Бијељина одобрава
се постављање покретних објеката – тезги за потребе
обиљежавања новогодишњих и божићних празника,
а у сврху продаје или промовисања робе или услуга из
новогодишњег и божићног асортимана.
II
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине може издати одобрења за
коришћење јавне површине за постављање тезги поводом
новогодишњих и божићних празника у периоду од
15.12.2018. године до 15.01.2018. године и то само по
захтјевима регистрованих правних лица и предузетника
као што су: АД, ДОО, угоститељске, занатске, трговинске
радње, агенције, регистрована удружења и слично.
III
Одјељење из члана 2. ове Одлуке својим одобрењем
ће утврдити обавезу плаћања комуналне таксе за коришћење
јавне површине у складу са важећим Законом о комуналним
таксама и Одлуком о комуналним таксама.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2759/18
Бијељина,
Датум, 10.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), члана
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ ,број: 9/17), члана 13. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 2.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“ број:15/11 и 17/12 и 19/17) , Градоначелник Града
Бијељине, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ
АКТИВИЗАМ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује број лица којима ће се

14. децембар 2018.

додјелити признања града за волонтерски активизам.
Члан 2.
Сходно члану 11. став 1. Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу признања града
за волонтирање („Службени гласник Града Бијељине“
број:15/11, 17/12 и 19/17) утврђује се листа кандидата за
додјелу признања:
1. Милорад Јовић
Награда Града Бијељине за волонтерски активизам
2. Миленко Мићановић
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
3. Бобан Савић
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
4. Џана Налић
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
5. Бранко
Шубарић Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
6. УГ „Мама-М“
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2607/18
Датум, 04.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14. Закона о граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12) , члана
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник града
Бијељина“, број 9/17), члана 5. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 12.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“ број:15/11 и 17/12 и 19/17) Градоначелник Града
Бијељине, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ УЗ ПРИЗНАЊЕ
„НАГРАДА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА ВОЛОНТЕРСКИ
АКТИВИЗАМ“
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се и додјељује износ
новчаних средстава уз признање „Награда Града Бијељине
за волонтерски активизам“.
Члан 2.
Сходно члану 6. став 2 Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 12. став 2
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу признања
града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“
број:15/11 и 17/12 и 19/17) Градоначелник Града је одредио
новчани износ за добитника признања у висини од 150,00 КМ.
Члан 3.
Признање „Награда Града Бијељина за волонтерски

14. децембар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

активизам“ и новчана награда додјељује се Јовић Милораду,
за изузетне волонтерске активности од значаја за Град
Бијељину и волонтерски активизам у 2018. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2700/18
Бијељина,
Датум, 07.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 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: СКП-н-03-у1/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-н-03-у1/18

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
-Уговарање вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз
Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена, додатни уговор на
уговор бр: 02-404-187/18 од 23.10.2018. године
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 28.608,60 КМ (без ПДВ-а) односно
33.472,06 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена са
рaчуна посебних намјена- донације, Донација Министарства
комуникација и транспорта Босне и Херцеговине.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења чл. 24. ЗЈН .
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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: 02-404-222/18
Бијељина,
Датум: 06.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-16/18
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-16/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :
ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА
ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА,
ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА
2019. И 2020.ГОДИНУ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 27.350,42 КМ (без ПДВ) односно
32.000,00 КМ (са ПДВ). Средства ће бити обезбијеђена са
буџетске ставке „Трошкови текућег одржавања“ економски
код: 412 500, потрошачка јединица: 0005240. Из буџета
за 2019. годину биће обезбијеђена средства у износу од
13.675,21 КМ (без ПДВ) односно 16.000,00 КМ (са ПДВ) и из
буџета за 2020. годину средства у износу од 13.675,21 КМ
(без ПДВ) односно 16.000,00 КМ (са ПДВ) .
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукцијe.

V
Рок за реализацију предметних радова по Уговору
1 је 30 (тридесет) дана од дана потписивања Уговора 1.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора а најраније од дана 01.01.2019.
године до 31.12.2020. године .

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

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

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се

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: 02-404-225/18
Бијељина,
Датум: 12.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 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:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-17/18
I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: ОЗП-17/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга :
УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ И ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА
ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА
УВЕЗИВАЊЕ МАТИЧНИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГЕ
КОРИШТЕЊА E-MAIL СЕРВЕРА И КОНТРОЛЕ
ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2019. И 2020. ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 23.076,92 КМ (безПДВ) односно
27.000,00 КМ (са ПДВ). Средства ће бити обезбијеђена са
буџетске ставке „Трошкови текућег одржавања“ економски
код: 412 500, потрошачка јединица: 0005240. Из буџета
за 2019. годину биће обезбијеђена средства у износу од
11.538,46 КМ (без ПДВ) односно 13.500,00 КМ (са ПДВ) и из
буџета за 2020. годину средства у износу од 11.538,46 КМ
(без ПДВ) односно 13.500,00 КМ (са ПДВ).
IV
Набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења члан. 21. Закона о јавним
набавкама.
V

Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора а најраније од дана 01.01.2019.
године до 31.12.2020. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

14. децембар 2018.

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: 02-404-226/18
Бијељина,
Датум: 12.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-32/18
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-32/18

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 55.555,56 (без ПДВ-а) односно
65.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена
из буџета за 2019. годину, средства у износу од 21.367,52 (без
ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке
“Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализациј,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа“ економски код 412500, потрошачка јединица
0005170 и средства у износу од 34.188,04 (без ПДВ-а) односно
40.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
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 је од дана
потписивања уговора до 31.12.2019.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору

14. децембар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

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: 02-404-228/18
Бијељина,
Датум, 13.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-н-05/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.11.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,81/18 од 16.11.2018.године,
а која се односи на набавку услуга: Израда и набавка
промотивних материјала у склопу пројекта „Партнерство
одрживог развоја“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1 . ДОО „Графичар“, Бихаћ
2. ДОО „Мојић“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом.
Понуда ДОО „Графичар“, Бихаћ није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из сљедећих
разлога:
- Списак радника запослених код понуђача није
потписан и овјерен од стране понуђача како је наведено
под тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА
СПОСОБНОСТ, подтачка 1.2. тендерске докумнтације и
- У достављеном уговору о дјелу закљученом између ДОО
„Графичар“ као наручилац посла и Борјана Дивљановића
из Бијељине ка извршиоца посла, није наведено да ће
извршилац посла бити стално присутан током вршења
предметне услуге-Израда и набавка промотивних
материјала у склопу пројекта „Партнерство одрживог
развоја“, шифра КГН-н-05/18, како је наведено под тачком
7.4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ,
подтачка 1.4. тендерске документације.
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Понуда ДОО „Мојић“, Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из сљедећих
разлога:
- У Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама
није наведен положај представника привредног друштва
и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме
је објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број
39/14 а обавјештење о јавној набавци бр.1293-1-2-210-3268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18,
- У Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама
није наведен положај представника привредног друштва
и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме
је објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број
39/14 а обавјештење о јавној набавци бр.1293-1-2-210-3268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18,
- У Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама
није наведен положај представника привредног друштва
и наведен је нетачан број службеног гласника БиХ у коме
је објављено обавјештење о јавној набавци, наведен је број
39/14 а обавјештење о јавној набавци бр.1293-1-2-210-3268/18 је објављено у Службеном гласнику БиХ бр.81/18 и
- Није достављен списак радника запослених код понуђача,
потписан и овјерен од стране понуђача како је наведено
под тачком 7.4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА
СПОСОБНОСТ, подтачка 1.2. тендерске документације.
Понуђач је доставио Извјештај о броју запослених
радника код понуђача издат од стране Пореске управе
Републике Српске у складу са тачком 7.4. ТЕХНИЧКА
И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, подтачка 1.3.
тендерске документације
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-208/18
од 10.12.2018.године је саставни дио ове Одлуке о
поништењу поступка.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-208/18
Бијељина,
Датум: 11.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 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 :

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-08/18

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

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
09.11.2018.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 81 од 16.11.2018.
године , а која се односи на набавку роба: “Набавка робе за
одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе
Града Бијељина током 2019. године” понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Дефтер “, Сарајево
2. ДОО „Јовановић комерц“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности
испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом. На основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији.
1. ДОО “Дефтер“, Сарајево 16.000,00 КМ безПДВ-а
2. ДОО ”Јовановић комерц” Бијељина 16.405,00 КМ
без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Дефтер“, Сарајево са понуђеном цијеном у
износу од 16.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-203/18 од
28.11.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

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.

Број:02-404-203/18
Бијељина,
Датум: 06.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) 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-н-03/18
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
09.11.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.81/18 од 16.11.2018.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ШКОЛЕ И
ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ-XI ФАЗА
(ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ), понуду
је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
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:

IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-204/18 од
03.12.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може

ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 226.342,22 КМ (без ПДВ-а)

14. децембар 2018.

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.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-204/18
Бијељина
Датум: 06.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 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 РОБА
ШИФРА:ОЗП-07/18
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-07/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ
2019.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без ПДВ-а)
односно 12.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2019.
годину и то:
- средства у износу од 769,23 КМ (без ПДВ-а)
односно 900,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Трошкови репрезентације“
економски код 412 900,
потрошачка јединица 0005110
- средства у износу од 3.846,15 КМ (без ПДВ-а)
односно 4.500,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Трошкови обиљежавања манифестација, значајни датуми“
економски код 412900, потрошачка јединица 0005110
- средства у износу од 769,23 КМ (без ПДВ-а)
односно 900,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Трошкови репрезентација“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005120
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а)
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односно 1.000,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Набавка материјала –Цивилна заштита“ економски код
412400, потрошачка јединица 0005180
- средства у износу од 854,70 КМ (без ПДВ-а)
односно 1.000,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Набавка материјала“ економски код 412300, потрошачка
јединица 0005240
-средства у износу од 3.162,40 КМ (без ПДВ-а)
односно 3.700,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Јавна кухиња-набавка материјала“ економски код 412400,
потрошачка јединица 0005301.
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, а најраније од 01.01.2019.године
до 31.12.2019.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: 02-404-198/18
Бијељина
Датум, 10.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-05/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем оквирног споразума , објављеном на
Порталу јавних набавки дана 17.11.2018.године и у “Сл.
гласнику БиХ” бр. 79 од 09.11.2018. године , а која се
односи на набавку роба: “ Набавка робе за потребе чајне
кухиње Градске управе Града Бијељина током 2019. и 2020.
године.”понуде су доставили следећи понуђачи:
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1. ДОО „Глобус Тим “, Бијељина
2. ДОО „Јовановић комерц“, Бијељина
3 . ДОО „Грађапромет“Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности
испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом. Вриједност понуде понуђача
ДОО “Грађапромет“, Бијељина
приликом примјене
преференцијалног третмана домаћег се умањује за
преференцијални фактор од 10% , у сврху поређења понуда.
На основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде,проведене е-аукције и примјене
преференцијалног третмана домаћег, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији.
1. ДОО “Грађапромет“,Бијељина 81.260,00
КМ
безПДВ-а
2. ДОО ”Глобус Тим “, Бијељина 73.300,00 КМбез
ПДВ-а
3. ДОО ”Јовановић комерц” Бијељина
80.973,40
КМбез ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Грађапромет“, Бијељина
са понуђеном
цијеном у износу од 81.260,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-201/18 од
29.11.2018.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
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 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 10 дана од дана пријемa исте.

14. децембар 2018.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке – УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ
УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА–ЛОТ 1, додатни Уговор
на Уговор број:02-404-58/17–лот 1 од 16.05.2018.године,
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 14.11.2018.
године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-15 (2 Лот-а)-лот1-у1/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку:
УГОВАРАЊЕ
ВИШКА
ПОТРЕБНИХ
УСЛУГА
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА–ЛОТ 1, додатни
Уговор на Уговор број: 02-404-58/17 – лот 1 од 16.05.2018.
године, објављеног на веб страници Града Бијељина дана
14.11.2018. године, шифра: СКП-15 (2 лот-а)-лот 1-у1/18 је
Д.О.О. „ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу: 12.819,00 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 14.11.2018. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке –СКП-15 (2
Лот-а)-лот1-у1/18. Основ за вођење преговарачког поступка
је прописан чланом 23. став (1) тачка б) Закона о јавним
набавкама. Уговором број 02-404-58/2018 ЛОТ 1 од 16.05.2018.
године са понуђачем ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина
уговорено је пружање услуга „РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА„. На
основу извјештаја надзорног органа број: 02-404-58/18-лот 1
од 19.10.2018. године приликом реализације уговора дошло
је до појаве вишка услуга. Током године појавила су се
оштећења на путним објектима и саобраћајницама која се
нису могла у потпуности предвидјети, уговорене количине
нису биле довољне да се изврши санација истих те је дата
сагласност за израду додатног уговора.

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

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ПГП
ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
05.12.2018. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-205/18 од 05.12.2018. године утврђено је да је
понуђач Д.О.О. ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина 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:02-404-201/18
Бијељина
Датум: 03.12.2018. год.

Број: 02-404-205/18
Бијељина
Датум, 10.12.2018. год.

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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

14. децембар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-09/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.11.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.81/18 од 16.11.2018. године,
а која се односи на набавку услуга: “Кошење и грабање
градског парка“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Патриот “ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, достављена је једна понуда те
Е-аукција није одржана, а на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „Пaтриот“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 85.470,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-197/18 од
05.11.2018. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-197/18
Бијељина,
Датум: 13.12.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17),
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању
ученика и студената („Службени гласник Града Бијељина“,
број 14/06) и члана 2. став 1. и 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
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И
БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019.
ГОДИНИ
I
У Рјешењу о врстама занимања и броју студената
који ће се стипендирати из буџета Града Бијељина у
академској 2018/2019. години, број: 02-67-29/18 од 26.
октобра 2018. године, у тачки II бришу се редни бројеви 1,
7, 8. и 17.
II
У истој тачки, текст под редним бројевима 4, 6, 9,
18. и 19. се мијења и гласи:
„ 4. Професор хемије ...................................2 студента
6. Доктор медицине .......................................3 студента
9. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика,
или рачунарске технике и информатика ................. 2 студента
18. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ..........................................2 студента
19. Студенти техничких наука, технологије,
информатике, медицине, фармације, стоматологије и
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним
народима и групи Осталих ...........................................1 студент“
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-67-102/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 12. децембар 2018. 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,
донио ј е:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Драган Јовановић, дип. инжењер
грађевине, за надзорно лице над радовима по уговору, број:
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Службени гласник Града Бијељина

02-404-196/18 од 29.11.2018. године, закљученим са ДОО
„ПРИЗМА“ Бијељина, а предмет Уговора је санација фасаде
и крова на објекту Дома војске, који је у власништву Градске
управе Града Бијељина, чија је вриједност 24.833,48 КМ.
II
Именовани је дужан да о извршеном надзору
сачини Записник и исти достави Градоначелнику Града
Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2591/18
Бијељина,
Датум, 03. 12. 2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
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,
донио ј е:
РЈЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА
I
Именује се Комисија за примопредају радова
по Уговору, број: 02-404-189/18 од 24.10.2018. године –
санирање стамбених породичних објеката корисницима
борачко-инвалидске заштите, у сљедећем саставу:
1. Радован Петровић, дипл.инг. грађевине предсједник;
2. Младен Марић, дипл.економиста – члан;
3. Жељка Грујичић, дипл.економиста - члан.
II
Задатак Комисије је да, заједно са извођачем радова,
записнички изврши примопредају изведених радова по
Уговору, број: 02-404-189/18 од 24.10.2018. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2590/18
Бијељина
Датум, 03. 12. 2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
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), дана 13. децембра 2018. године,
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ

14. децембар 2018.

I
Именује се Kомисија за примопредају радова
по уговору за набавку роба и услуга (УНДПБиХ-18-033ЛИД-ОПТИМАИТ) – развој информационог система за
обрачун и наплату комуналне наканде и праћење пореза
на непокретности (у даљем тексту: Комисија), у сљедећем
саставу:
1. Зоран Раниловић – предсједник;
2. Мирсада Ђезић – члан;
3. Весна Ђурица – члан.
II
Задатак Комисије је да утврди функционалности
„Информационог система за обрачун и наплату комуналне
наканде и праћење пореза на непокретности“, а у случају
позитивног тестирања изврши примопредају истог, те о
томе сачини записник.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2843/18
Бијељина,
Датум, 13. 12. 2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
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 донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ 2018.
Именује се Организациони одбор за Избор
спортисте Града Бијељина за 2018. годину у саставу:
I
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
1. Славиша Марковић, предсједник
2. Душанка Гаврић, замјеник предсједника
3. Миленко Митровић, члан
4. Мустафа Градашчевић, члан
5. Самер Ел Цхекх, члан
6. Боро Ђокић, члан
7. Јасна Абдулахагић, члан
8. Ново Трифуновић, члан
9. Милан Лазић, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-66-3/18
Бијељина,
Датум: 06.12.2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

14. децембар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

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
I
У радну групу за праћење изградње архивског депоа
Градске управе Града Бијељина, именују се:
1. НАДА СТЈЕПАНОВИЋ, Шеф Одсјека за послове
пријемне канцеларије, писарнице и архиве,
2. МИЛЕНКО МАРКОВИЋ, дипл. инж.
архитектуре,
3. МИРЈАНА КРСТАНОВИЋ,
дипл. инж.
електротехнике
4. ЗОРАН РАНИЛОВИЋ, Шеф Одсјека за
информационе технологије,
5. МИТАР ШКОРИЋ, Шеф Одсјека заједничких
послова.
II
Радна група има задатак да прати изградњу и
унутрашње уређење архивског депоа Градске управе Града
Бијељина који се гради у Улици „ Браће Гаврић „ у Бијељини
и да о томе обавјештава Градоначелника .
III
Ово Рјешење ступа на даном доношења, а објавиће
се у „ Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-2661/18
Бијељина,
Датум: 06.12.2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-51/18 од 04.12.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 43 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„ИНТЕРГАЈ“ Бијељина, улица Иве Андрића број 44 ламела
2, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ИНТЕРГАЈ“ Бијељина, улица Иве Андрића број 44 ламела
2, Регистарски лист број: 43.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

Број 25 - Страна 11

Заступник: Ристо Драгичевић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Драган Ерић.
Број: 02/3-372-51/18
Бијељина,
Дана, 4.12.2018. год.

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.
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