
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 09. октобар 2018. године  БРОЈ 21 / 2018

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-04/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БиЗ-04/18

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

 САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ 
ОБЈЕКАТА    КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-  ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ-а) 
односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су обезбијеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Средства 
за рјешавање стамбених питања борачке категорије 
становништва“  економски код 416100;  потрошачка 
јединица 0005180
 

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

V
 Предвиђени крајњи рок реализације је 30 (тридесет) 
дана од дана потписивања Уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-189/18 
Бијељина                                                                                        
Датум, 18.09.2018. године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-16/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-16/18 

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

 ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА 
ОШ“СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ,
У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  34.188,04 КМ (без ПДВ-а) 
односно  40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању“ 
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Oтвореног 
поступка.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-190/18
Бијељина                                                                                        
Датум, 19.09.2018. године
 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-05/18

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

 МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПРОСТОРУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 47.008,54 (без ПДВ-а) односно 
55.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена  
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке “Услуге мјерења 
загађења зрака“ економски код 412800; потрошачка јединица 
0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је 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: 02-404-192/18 
Бијељина                                                                                        
Датум, 01.10.2018. године 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-52-п1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова  
под шифром: СКП-52-п1/18

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

 ИЗРАДА И МОНТАЖА КЛУПА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно 
10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, 
надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2018.године.

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

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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

Број: 02-404-191/18 
Бијељина                                                                                        
Датум, 19.09.2018. године

 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 ДОДАТНИХ РАДОВА 
У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 
НА : ‘’НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’ 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 07.09.2018.
године , Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације у поступку јавне 

набавке број: ОЗП-19-у1/18

 1.Понуђач ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испуњава 
услове претквалификације у предмету јавне набавке 
– УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА: 
‘’НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’.

 2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани позивом за достављање  почетних понуда који 
је саставни дио ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 07.09.2018.. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке 
– УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
: ‘’НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’. 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 24. Закона о јавним набавкама.
 У фази претквалификације понуђач ДОО 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
17.09.2018. године  доставио је захтјев за учешће.
 Анализом достављеног захтјева утрђено је 
да понуђач ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина  испуњава 
претквалификационе услове прописане тендерском 
документацијом
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 17.09.2018. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације у којем је констатовано 
да се понуђачу  ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина треба упутити 
позив  за достављање почетне понуда и вођење преговора.
 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.

 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-183/18                                                                         
Бијељина,                                     
Датум, 17.09.2018. године                                                                                                                              

 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 ДОДАТНИХ 
РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ НА : ‘’НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА 
ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА’’ објављеног на веб страници Града Бијељина 
дана 07.09.2018.године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку

јавне набавке: ОЗП-19-У1/18

 Најповољнији понуђач за јавну набавку 
–  УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
: ‘’НАБАВКА И УХРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’ 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 07.09.2018.
године, шифра: ОЗП-19-У1/18 је Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ 
Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 3.590,00 (без 
ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 07.09.2018. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке –  ОЗП-
19-У1/18. Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 24. став (1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама: ‘’ За нове радове који представљају понављање 
сличних радова повјерених добављачу којем је уговорни 
орган додијелио ранији уговор, уз услов да су такви радови 
у складу са основним пројектом за који је био додијељен 
основни уговор, након спроведеног отвореног или 
ограниченог поступка. Уговорни орган дужан је да укаже на 
могућност спровођења овог поступка приликом спровођења 
отвореног или ограниченог поступка за основни уговор, а 
укупне процијењене трошкове нових радова уговорни орган 
узима у  разматрање приликом процјењивања вриједности 
јавне набавке. Овај поступак може се примијенити само 
у периоду од три године од дана закључивања основног 
уговора.’’
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
17.09.2018. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-183/18 од 17.09.2018.године утврђено је да 
је понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији 
за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем уговорног 
органа.
           
Број:  02-404-183/18                                                                       
Бијељина,
Датум, 04.09.2018. године                                                

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: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-41-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.09.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.61/18 од 07.09.2018.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
ОГРАДЕ ОКО ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У МЗ’’ЛЕДИНЦИ’’ 
У НАСЕЉУ ‘’ПЕТ ЈЕЗЕРА’’, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 - 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: 
  
 ДОО „ПРИЗМА“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 14.442,70 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 184/18 
од 20.09.2018.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”.
     
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-184/18 
Бијељина 
Датум: 21.09.2018. године 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: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  БиЗ-05/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 06.09.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.63/18 од 14.09.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Санирање стамбених 
јединица корисницима борачко  инвалидске заштите који 
су  власништву Града Бијељина, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 - 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: 
  
 ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 16.855,51 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 185/18 
од 25.09.2018.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.

   

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

Број:02-404-185/18 
Бијељина 
Датум: 26.09.2018. године 

 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  СКП-30-п2/18

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.09.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.65/18 од 21.09.2018.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња јавне 
расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница 
Града Бијељина “, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Елмонт“ Бијељина
 2. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Елмонт“ Бијељина није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 - Тачком 7.4. тендерске документације, предвиђено 
је да је у оквиру стручне оспособљености, понуђач дужан 
да достави овјерену фотокопију дипломе за руковаоца 
хидрауличном корпом, а достављена је овјерена фотокопија 
увјерења о оспособљености за безбједан рад и руковање ауто 
дизалицом-краном са и без корпе. Достављено Увјерење  је 
на име Перић Драгослав, док се Уговор о дјелу односи на 
име Перић Драган који се не налазе на листи запослених 
радника, издатој од стране ДОО“Елмонт“Бијељина, као ни 
у Извјештају о броју запослених радника издатом од стране 
Пореске управе.

 Понуда ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 51.201,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 188/18 
од 04.10.2018.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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-188/18 
Бијељина 
Датум: 05.10.2018. године 

 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-н-03/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 17.09.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.65/18 од 21.09.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: “ Изградња приступне 
саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње 
Црњелово(Бијељина)-Јамена”,понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Бук промет“,Бијељина
 2.  ДОО „Бијељина пут“, Бијељина
 3. ДД „Galax niskogradnja“ Брчко

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДД „Galax niskogradnja“ Брчко није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 - Тачком 7.4.1. под 1 б) тендерске документације, 
која се односи на техничку опремљеност, тражено је да 
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понуђач мора да располаже са камионима-киперима 
(минималне носивости 7 тона)- 5 комада. Понуђач није 
испунио наведени услов јер камион регистарских ознака 
821-Ј-312 и камион регистарских ознака  Ј48-М-168, нису 
кипери, а други поменути камион не испуњава ни услов у 
погледу носивости.

 Понуде ДОО „Бук промет“ Бијељина и ДОО 
„Бијељина пут“ Бијељина у потпуности су испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде 
 
 1. ДОО “Бијељина пут“, Бијељина    
       270.536,70 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”Бук промет“, Бијељина 
      342.331,50 КМ без ПДВ-а

 оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 270.536,70 КМ (без ПДВ-а)

 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 
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-187/18 од 
04.10.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-187/18
Бијељина 
Датум: 05.10.2018. године 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ТВЈ-08-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.09.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.65/18 од 21.09.2018.
године, а која се односи на набавку радова: “ Реконструкција 
просторија за боравак ватрогасаца и за смјештај ватрогасних 
возила и опреме“, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Бумеранг“ Бјелошевац, Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Бумеранг“Бјелошевац, Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 5.856,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 186/18 
од 04.10.2018.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”.                                                             

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-186/18 
Бијељина 
Датум: 08.10.2018. године 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-2204/18
Датум; 18. септембар 2018. године
                                                                                                                          
 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ 

„БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему „Буџета за 
грађане“ Града Бијељина за 2019. годину, у  следећем саставу:

 1. Славко Башић, 
 2. Нада Марковић – Спасојевић,
 3. Самер Ел Цхекх,
 4. Љубиша Танацковић,
 5. Предраг Лопандић.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО:    
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије,     
3. Евиденција.                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-2202/18
Датум; 18. септембар 2018. године
                                                                                                                          
 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ 
 БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему буџета Града 
Бијељина за 2019. годину,  у  следећем саставу:

 1. Славко Башић,
 2. Нада Марковић – Спасојевић,
 3. Гордана Којић,
 4. Боса Мијатовић,
 5. Томица Стојановић,
 6. Самер Ел Цхекх, 
 7. Младен Савић,
 8. Дејан Савић.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО:       
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије,        
3. Евиденција.                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-2203/18
Датум; 18. септембар 2018. године
                                                                                                                          
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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 

ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за одржавање и провођење 
јавне расправе о буџету Града Бијељина за 2019. годину  у  
следећем саставу:

 1. Славко Башић, предсједник,
 2. Нада Марковић – Спасојевић, члан,
 3. Весна Ђурица, члан,
 4. Александра Михајловић, члан,
 5. Гордана Петровић, члан. 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО:       
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије,                    
3. Евиденција.                              

 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“, 
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 д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У  АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Аграрном фонду Града Бијељина  број: 239-
1/18 од 31.8.2018. године.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног Одбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 
239/17 од 31.8.2018. године и Мишљење Одјељења за 
пољопривреду у Градској управи Града Бијељина број: 02/19-
330-2-176/18 од 18.9.2018. 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: 02-014-1-2319/18          
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум, 2. октобар 2018. године              

 На основу члана 11. Одлуке о оснивању Аграрног 
фонда града  Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 5/15)  и члана 24. Статута Аграрног фонда 
града  Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
26/13, 10/15), У вези са чланом 123. став 2. Закона о раду 
(Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18), 
Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина, на својој 
сједници одржаној дана 31.08.2018. године, донио је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У  Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мијеста Аграрног фонда Града Бијељина(“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/18), после члана 8. додаје се 
нови члан 8а. који гласи:

„Члан 8а.
 (1) Плата запосленог састоји се од основне плате, 
увећања плате и накнада прописаних овим Правилником.
 (2) Плата из става 1.овог  члана представља плату 
прије опорезивања порезом на доходак.
 (3) Бруто плата је плата увећана за доприносе.
 (4) У свим елементима који чине плату из става 
1.овог члана садржан је порез.“

Члан 2.
 Висина коефицијената у члану 9. мијења се и гласи:

„Члан 9.
 Висина коефицијента за обрачун плата запослених 
утврђује се у зависности од стручне спреме прописане за 
радна мјеста, сложености послова, времена проведеног на 
раду и резултата рада.
 -Директор ................................................................. 16.48
 - Самостални стручни сарадник за пољопривреду и 
подстицај -                                          
 Замјеник  директора  ............................................. 14.25 
 -Самостални стручни сарадник за пољопривреду и 
подстицај .................................................................................. 10.03
 -Самостални стручни сарадник за правне послове ..
..................................................................................................... 10.03
 -Самостални стручни сарадник за економске 
послове ...................................................................................... 10.03

 -Самостални стручни сарадник  за рачуноводство ..
..................................................................................................... 10.03
 -Самостални стручни сарадник за ратарство и 
повртарство ............................................................................. 10.03 
 -Самостални стручни сарадник за воћарство ...........
..................................................................................................... 10.03
 -Самостални стручни сарадник за сточарство .........
..................................................................................................... 10.03
 -Самостални стручни сарадник за развој и 
ревитализацију ....................................................................... 10.03 
 - Стручни сарадник за ратарство и повртарство ......
....................................................................................................... 6.81
 - Возач моторних возила ......................................... 6.81
 - Технички секретар .............................................. 5.25 “.

Члан 3.
 У члану 14. ријечи „просјечне нето плате 
запосленог“замјењују се ријечима: „плате запосленог након 
опорезивања“.

Члан 4.
 У члану 30. послије ријечи: “плата“додају се ријечи: 
„након опорезивања“.

Члан 5.
 Измјене и допуне овог Правилника  ступају на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Бијељина“.

Број: 239-1/18                                                                                                   
Бијељина,          
Датум, 31.08.2018. године                                                                           

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

између

ГРАДА ЗРЕЊАНИН
(Република Србија)

И

ГРАДА БИЈЕЉИНА
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

 Град Зрењанин, који заступа градоначелник Чедомир 
Јањић и Град Бијељина, који заступа градоначелник Мићо 
Мићић (у даљем тексту: „Стране“), вођени принципима 
узајамног поштовања и жеље за јачањем пријатељских веза 
на економском, научно-техничком и културном плану, а на 
основу равноправности и узајамног интереса, сагласна су 
у намјери да прошире и продубе партнерство и сарадњу 
према правним прописима Републике Србије, односно, 
Републике Српске и Босне и Херцеговине као и постојећим 
међународним споразумима закључују следећи Споразум:

 1. Предмет Споразума

 Стране у споразуму ће промовисати развој, 
међусобну сарадњу, размјену информација, иницирати 
стварање економских, културних, научних и спортских 

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Вуковић  Драган, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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веза између локалних власти, јавних предузећа, установа, 
културних, образовних и умјетничких организација.

 2. Сврха Споразума

 Проширење и размјена праксе локалних 
самоуправа за развој Града Бијељина и Града Зрењанина, 
промовисањем пословне и инвестиционе активности, 
повећањем билатералне размене информација, јачањем 
сарадње у економским, хуманитарним, социјалним и 
културним сферама, односно, увођењем нових облика 
међусобне сарадње;
 - Стварање трајних пријатељских односа између 
двије локалне заједнице у области привреде, туризма, 
културе, умјетности, образовања, спорта и омладинске 
активности;
 - Заједнички развој, припрема и реализација 
пројеката у оквиру прекограничне сарадње;
 - Промовисање друштвеног и економског развоја 
градова;
 - Подстицање развоја туризма, комуналне и 
туристичке инфраструктуре, пољопривреде, малог и 
средњег бизниса;
 - Међусобна размјена искустава у култури и спорту, 
заштита животне средине и организовање догађаја у свим 
областима;
 - Удруживање напора да се свим расположивим 
ресурсима подржи успјех иницијативе за мир и просперитет 
и европско јединство;
 - Предузимање заједничких мјера за заштиту 
културне баштине;

 3. Услови Споразума

 Овај Споразум ступа на снагу након потписивања 
од стране овлашћених заступника страна у Споразуму и 
отвореног је типа.
 Споразум може бити допуњен и измењен уз 
обострану сагласност страна у Споразуму.
 У различитим областима сарадње, Стране могу 
закључити додатне споразуме који нису у супротности 
са принципима партнерства и сарадње између уговорних 
страна.
 Споразум је сачињен у четири истовјетна примјерка, 
од којих свака страна задржава по два примјерка.

Број: 016-16/18-244-II-04                                    
Број: 02-014-22/18
Датум, 24.09.2018. године                            

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

између

ОПШТИНЕ БУДВА
(Црна Гора)

И

ГРАДА БИЈЕЉИНА
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

 Општина Будва, коју заступа предсједник 
Општине Драган Краповић и Град Бијељина, који заступа 
градоначелник Мићо Мићић (у даљем тексту: „Стране“), 
вођени принципима узајамног поштовања и жеље за јачањем 
пријатељских веза на економском, научно-техничком и 
културном плану, а на основу равноправности и узајамног 
интереса, сагласна су у намјери да прошире и продубе 
партнерство и сарадњу према правним прописима Црне 
Горе, односно, Републике Српске и Босне и Херцеговине 
као и постојећим међународним споразумима закључују 
следећи Споразум:

 1. Предмет Споразума

 Стране у споразуму ће промовисати развој, 
међусобну сарадњу, размјену информација, иницирати 
стварање економских, културних, научних и спортских 
веза између локалних власти, јавних предузећа, установа, 
културних, образовних и умјетничких организација.

 2. Сврха Споразума

 Проширење и размјена праксе локалних 
самоуправа за развој Града Бијељина и Општине Будва, 
промовисањем пословне и инвестиционе активности, 
повећањем билатералне размене информација, јачањем 
сарадње у економским, хуманитарним, социјалним и 
културним сферама, односно, увођењем нових облика 
међусобне сарадње;
 - Стварање трајних пријатељских односа између 
двије локалне заједнице у области привреде, туризма, 
културе, умјетности, образовања, спорта и омладинске 
активности;
 - Заједнички развој, припрема и реализација 
пројеката у оквиру прекограничне сарадње;
 - Промовисање друштвеног и економског развоја 
градова;
 - Подстицање развоја туризма, комуналне и 
туристичке инфраструктуре, пољопривреде, малог и 
средњег бизниса;
 - Међусобна размјена искустава у култури и спорту, 
заштита животне средине и организовање догађаја у свим 
областима;
 - Удруживање напора да се свим расположивим 
ресурсима подржи успјех иницијативе за мир и просперитет 
и европско јединство;
 - Предузимање заједничких мјера за заштиту 
културне баштине;

 3. Услови Споразума

   
 

Градоначелник Града Бијељина
Мићо Мићић, с.р.

   
 

Градоначелник Града Зрењанина 
ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ, с.р.
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 Овај Споразум ступа на снагу након потписивања 
од стране овлашћених заступника страна у Споразуму и 
отвореног је типа.  
 Споразум може бити допуњен и измењен уз 
обострану сагласност страна у Споразуму.
 У различитим областима сарадње, Стране могу 
закључити додатне споразуме који нису у супротности 
са принципима партнерства и сарадње између уговорних 
страна.
 Споразум је сачињен у четири истовјетна примјерка, 
од којих свака страна задржава по два примјерка.

      

Број: 01-2402/11                                          
Број: 02-014-21/18       
Датум, 26.09.2018. године                        

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 11. Закона о граду („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина “, број: 9/17), члана 
1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11) 
и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 
признања града за волонтирање („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града 
Бијељина,  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА 
ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА                                                                                    
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

I
 Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога 
за додјелу признања града за волонтерски активизам 
(у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о 
награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
                                                          

II
 Признања се додјељују организаторима 
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима 
за  додјелу признања “ Захвалница волонтеру / организатору 
волонтирања”  и  „ Награда Града Бијељине за волонтерски 
активизам“.

III
 Избор кандидата за додјелу признања града за 
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима 
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку 
за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).

IV
 Приједлог за додјелу признања „Награда Града 
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:

 - назив награде за коју се предлаже,
 - податке о предлагачу и кандидату за додјелу 
признања ( име и презиме за физичка лица,  односно назив, 
сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
 - писану сагласност кандидата за учешће у овом 
поступку одабира,
 - опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов 
значај за ширу друштвену заједницу,
 - попис приложене документације која потврђује 
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у 
подручју за које се додјељује ово признање града (потврда, 
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски 
запис и сл.).

 Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и 
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге 
због чега се неко лице предлаже.Уз приједлог се може 
доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се 
доставити по захтјеву Комисије.

V
 Пријаву могу поднијети сва заинтересована 
физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу јавног 
позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за 
додјелу признања за волонтерски активизам. 
 

VI
 Сви обрасци се могу преузети у згради Градске 
управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници 
града www.sobijeljina.org

VII
 Jавни позив ступа на снагу објављивањем у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”. 
 Јавни    позив биће објављен у „Независним 
новинама“, “ Службеном гласнику Града Бијељина “ и 
на огласној табли Градске управе Града Бијељине. Рок за 
достављање приједлога истиче 30. октобра текуће године.

 Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници 
Градске управе Града Бијељине  или слати путем поште на 
адресу :

 Република Српска 
 Градска управа Града Бијељина
 Краља Петра I Карађорђевића 1
 Комисија за додјелу признања за волонтерски 
активизам, са назнаком:
 НЕ ОТВАРАЈ !

VIII
 О резултатима конкурса за избор кандидата, сви 
учесници ће бити обавијештени писменим путем.
                      

 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !

Број: 02-54-10/18    
Бијељина,                                                                                               
Датум: 26.09.2018. године 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

 Предсједник Општине Будва     
 ДРАГАН КРАПОВИЋ, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу  чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 14/06)  и чланова 9. став 1, 19. став 2. 
и 3, и 25. став 3. и 4. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научноистраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника („Службени гласник општине Бијељина“, број 
21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18)  Градоначелник Града 
Бијељина   д o н о с и

З А К Љ У Ч А К 
О УТВРЂИВАЊУ  ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ

И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА  И СТИПЕНДИЈА
ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

У НАСТАВНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

I
 У наставној 2018/2019. години утврђују се следеће 
износи стипендија :

 1. Основна  студентска стипендија износи мјесечно 
............................................................................................ 200,00 КМ
 2. Стипендије за ученике генерације основних 
школа износи  мјесечно ............................................... 100,00 КМ
 3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који 
су ученици основних и средњих школа на подручју Града 
Бијељина износи мјесечно .......................................... 100,00 КМ
 4. Стипендија за дјецу са посебним потребама 
који су ученици специјализованих установа у Босни и 
Херцеговини и иностранству износи мјесечно ..... 150,00 КМ
  

II
 Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-67-10/18  
Бијељина,  
Датум, 18. септембар 2018. године  

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-33/18 од 19.09.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 201 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА БР. 
1 ЛАМЕЛА I и II“, улица Мајора Милана Тепића бр. 1 
Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника, 
„МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА БР. 1 ЛАМЕЛА I и II“, улица 
Мајора Милана Тепића бр. 1 Бијељина,  Регистарски лист 
број: 201.
 Оснивачи: 27 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 

својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Шука Драган, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-33/18      
Бијељина,                     
Дана, 19.09.2018. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-34/18 од 18.09.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 4 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА 139“ Бијељина, улица Филипа Вишњића број 
139, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 139“ Бијељина, улица Филипа 
Вишњића број 139,  Регистарски лист број: 4.
 Оснивачи: 36 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Милорад Топић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Ненад Марковић.

Број: 02/3-372-34/18                                                    
Бијељина,                                                             
Дана, 18.09.2018. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-35/18 од 18.09.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 194 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника „27. 
МАРТ 61“ Бијељина, улица 27. Марта број 61, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 27. 
МАРТ 61“ Бијељина, улица 27. Марта број 61,  Регистарски 
лист број: 149.
 Оснивачи: 10 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 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Миљана Илић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Милорад Симеуновић.

Број: 02/3-372-35/18                   
Бијељина,                         
Дана, 18.09.2018. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-36/18 од 25.09.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 202 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БРОЈ 
17“ улица Гаврила Принципа бр.17 Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            

 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БРОЈ 17“ улица Гаврила Принципа 
бр.17 Бијељина,  Регистарски лист број: 202.
 Оснивачи: 27 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Александар Матић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-36/18         
Бијељина,                                            
Дана, 25.09.2018. године

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-04/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-16/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-52-п1/18

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ БРОЈ: ОЗП-19-у1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ОЗП-19-У1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
СКП-41-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БИЗ-05/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-30-п2/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-03/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-08-п1/18

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ „БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
2019. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ 
РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
2019. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА 
БУДВА (ЦРНА ГОРА) И ГРАДА БИЈЕЉИНА 
(РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ ХЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА 
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 
СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА 
И СТИПЕНДИЈА ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ 2018/2019. 
ГОДИНИ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈОРА МИЛАНА 
ТЕПИЋА БР. 1 ЛАМЕЛА I и II“ УЛИЦА МАЈОРА 
МИЛАНА ТЕПИЋА БР. 1 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 
139“ БИЈЕЉИНА УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА 
БРОЈ 139

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „27. МАРТ 61“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА 27. МАРТА БРОЈ 61

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГАВРИЛА 
ПРИНЦИПА БРОЈ 17“ УЛИЦА ГАВРИЛА 
ПРИНЦИПА БР. 17 БИЈЕЉИНА
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