Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

30. јун 2016. 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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 24/15 и 08/16 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: ДД-01-п1/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ДД-01-п1/16
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „КОНФЕРЕНЦИЈА
БЕБА 2016“

ПОВОДОМ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
односно 2.564,11 КМ (без ПДВ-а). Средства су обезбјеђена
из буџета за 2016.годину са буџетске ставке „Пројекти
подршке очувања пораста породице, помоћ породицама
које лијече стерилитет“.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок за испоруку роба је најкасније до
30.06.2016. 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.

БРОЈ 17 / 2016

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-116/16
Бијељина,
Датум: јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-11/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 13.05.2016.године, а која се односи на
набавку услуга: “Текуће одржавање канцеларија и објеката
Градске управе Града Бијељина на територији Града
Бијељина“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 47.567,52 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-83/16 од
15.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, прихваћена понуда

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

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, прихваћена понуда

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-83/16
Бијељина
Датум: 17. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-н-02(2 лота)/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.05.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.39/16 од 27.05.2016.године,
а која се односи на набавку услуга:“Mедијска промоција под
називом ‘’Произведено у Семберији “ понуде су доставили
следећи понуђачи:
Лот 1: Медијска промоција под називом
‘’Произведено у Семберији’’ путем земаљског и сателитског
телевизијског сигнала
1. ДОО „РТВ БН“ Бијељина
Лот 2:
Медијска промоција под називом
‘’Произведено у Семберији’’ путем кабловског телевизијског
сигнала
1. ДОО „ТЕЛРАД НЕТ“ Бијељина
II
Лот 1: Медијска промоција под називом
‘’Произведено у Семберији’’ путем земаљског и сателитског
телевизијског сигнала
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног

ДОО „РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 49.000,54 КМ (са ПДВ-ом)
Лот 2: Медијска промоција под називом
‘’Произведено у Семберији’’ путем кабловског телевизијског
сигнала

ДОО „ТЕЛРАД НЕТ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 19.833,84 КМ (са ПДВ-ом)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке за лот 2.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-99/16 од
15.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-99/16
Бијељина
Датум: 20. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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

30. јун 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-100/16 од
17.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-31(ц1,2 лота)/16

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

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
27.05.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/16 од 03.06.2016.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња
инфраструктуре из водопривредних накнада по програму,“
понуде су доставили следећи понуђачи:

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

Лот 1: Проширење моста на локалном путу Л-17
Велика Обарска – МЗ „Градац“

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

1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
Лот 2: Проширење моста на локалном путу Л-38
МЗ “Градац“(Ступањ)
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Лот 1: Проширење моста на локалном путу Л-17
Велика Обарска – МЗ „Градац“
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,прихваћена понуда
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 161.953,18 КМ (са ПДВ-ом)
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 ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
Лот 2: Проширење моста на локалном путу Л-38
МЗ “Градац“(Ступањ)
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,прихваћена понуда
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 24.960,96 КМ (са ПДВ-ом)

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 ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 100/16
Бијељина
Датум: 20. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БиЗ-04/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.05.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/16 од 03.06.2016.године,
а која се односи на набавку радова: “Санирање стамбених
породичних објеката корисницима борачко – инвалидске
заштите,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ЛД“ Бијељина
2. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање
1. ДОО „ЛД“ Бијељина
2. ДОО „Призма“ Бијељина

44.382,88 КМ
59.982,10 КМ
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ЛД“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од: 44.382,88 (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/16
од 16.06.2016.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 БиХ доставља предлог
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.
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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 102/16
Бијељина
Датум: 20. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-30-ц1-у1/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку услуга: “ Израда главног пројекта новог

30. јун 2016.

моста бр.1 преко ријеке Јање на стационажи СТ.0+895.15,
понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО „Завод за водопривреду“ 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,прихваћена понуда
ДОО“Завод за водопривреду“ Бијељина
понуђеном цијеном износу од: 26.208,00 КМ(са ПДВ-ом)

са

III
Записник о преговарању број: 02-404-104/16 од
16.06.2016.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 овјерену
фотокопију Лиценце о испуњавању услова за пројектовањеизраду техничке документације-хидротехничка фаза, за које
одобрење за грађење издаје Министарство, те Лиценце за
пројектовање објеката-конструктивна фаза, за које одобрење
за грађење издаје општински/градски орган управе, издату од
стране надлежног министарства.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке
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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-104/16
Бијељина
Датум: 20. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
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Службени гласник Града Бијељина

Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-14-п1/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 01.06.2016.године, а која се односи на
набавку услуга: “ Истраживање јавног мњења о имиџу Града
Бијељина, ставовима грађана о развојним пројектима и
правцима развоја града, квалитету и начинима побољшања
услуга локалне управе грађанима“, понуду је доставио следећи
понуђач:
1. ДОО „Prime comunication“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да иста у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена
понуда:
ДОО „Prime comunication“ Бања Лука са понуђеном
цијеном у износу од: 14.034,15КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-103/16
од 21.06.2016.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 овјерену
копију докумената којим доказује да није под стечајем
или ликвидацијом и Увјерења о измиреним индиректним
порезима, ако је ПДВ обвезник, а уколико није ,изјаву да није
обвезник ПДВ-а.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-103/16
Бијељина
Датум: 23. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
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
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-09/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.06.2016.
године и у „Сл.гласнику БиХ“бр.41/16 од 03.06.2016.године,
а која се односи на набавку радова: “Извођење завршних
радова на кући Симић Славише и Драгане са седморо дјеце,
Велика Обарска “, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 45.838,73 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-105/16 од
22.06.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-105/16
Бијељина
Датум: 23. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,

Број 17 - Страна 6

Службени гласник Града Бијељина

бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)
и члана 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),Град
оначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ДД-01/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, која је објављена на
Порталу јавних набавки дана 08.06.2016.године, а која се
односи на набавку роба: „Набавка опреме за бебе поводом
манифестације „Конференција беба 2016“није достављена
ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-112/16
Бијељина
Датум: 17. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

30. јун 2016.

контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети
у вријеме покретања поступка јавне набавке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке услуга путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења а који се односи на Вршење сузбијања ларви комараца на подручју града
Бијељина, понуђач Д.О.О. ’’Санитација’’ Бијељина, заступан
по пуномоћнику адвокату Санелу Незирићу из Сарајева
изјавио је жалбу на предметну тендерску документацију.
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби,
Бања Лука бројЈН-02-07-1-242-10/16 од 09.06.2016.године,
жалба понуђача Д.О.О. ’’Санитација’’ Бијељина, заступан
по пуномоћнику адвокату Санелу Незирићу из Сарајева је
одбијена као неоснована.
Уговорни орган је 19.04.2016.године, је покренуо
преговарачки поступак без објаве обавјештења у складу са
чланом 21.став 1 тачка д) ЗЈН, ради разлога крајње хитности,
односно хитног сузбијања ларви комараца на подручју
града Бијељина. Због трајања жалбеног поступка, период
сузбијања прве генерације ларви комараца када је требало
хитно реаговати је прошао, као и најкритичнији период за
појаву прве генерације ларви комараца. На основу дописа
Одјељења за привреду и пољопривреду број: 02/1-3-1-227/16
од 16.06.2016.године, односно стручног мишљења градског
здравственог инспектора, а у складу са горе наведеним
поступак јавне набавке се отказује.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријемa
исте.Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-85/16
Бијељина
Датум: 17. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		

		

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 69. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)
и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15 и 08/16),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), и
члана 8. Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине
и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 22/10) Градоначелник Града Бијељина дана
16. јуна 2016. године донио је

О Д Л У К У
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА
јавне набавке ПП-н-01/16

ОДЛУКУ
О ВАНРЕДНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ-ОПРЕМЕ КОЈУ
КОРИСТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Отказује се поступак јавне набавке услуга:’’Вршење
сузбијања ларви комараца на подручју града Бијељина’’ , у
складу са чланом 69. став 3) ЗЈН због разлога који су изван

Члан 1.
Ванредни попис имовине – опреме коју користе
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запослени у Градској управи Града Бијељина обавиће у
складу Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине
и обавеза општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 22/10).
Стање пописа своди се на стање на дан 31.август
2016.године.
Члан 2.
Попис из претходне тачке ове Одлуке обавиће
пописна комисија коју ће посебним актом именовати
Градоначелник.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-805/16
Бијељина
Датум, 16. јун 2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став
1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 18.
и чланом 24. Уредбе о службеној униформи, легитимацији
и значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције
на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 20.
јун. 2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
У складу са Уредбом о службеној униформи,
легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци
комуналне полиције на службеним возилима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 81/13), одређује се набака
службене легитимације и значке комуналне полиције са
евиденционим бројем 02014 , те се иста додјељује
1. Јаковљевић Текић Оливија – комунални полицајац
II
Набавку, издавање службене легитимације и значке
комуналне полиције у Одјељењу комуналне полиције као и
вођење евиденције о истом спровешће начелник Одјељења
комуналне полиције у сарадњи са Службом заједничких
послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-826/16
Б и ј е љ и н а,
Датум: 20.јун. 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 17 - Страна 7

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став
1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 18.
и чланом 24. Уредбе о службеној униформи, легитимацији
и значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције
на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 20.
јун. 2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
У складу са Уредбом о службеној униформи,
легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци
комуналне полиције на службеним возилима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 81/13), одређује се набака
службене униформе комуналне полиције (један комплет) те
се иста додјељује
1. Јаковљевић Текић Оливија – комунални полицајац
II
Набавку и издавање униформе комуналне полиције
у Одјељењу комуналне полиције као и вођење евиденције о
истом спровешће начелник Одјељења комуналне полиције у
сарадњи са Службом заједничких послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-829/16
Б и ј е љ и н а,
Датум: 20.јун. 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 16. јуна 2016. године, д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПОПИС
ИМОВИНЕ-ОПРЕМЕ КОЈУ КОРИСТЕ ЗАПОСЛЕНИ У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Образује се Комисија за ванредни попис имовинеопреме коју користе запослени у Градској управи Града
Бијељина , у следећем саставу:
1. Предраг Петричевић, предсједник
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- Јока Стајић, замјеник предсједника
2. Милинко Јокановић, члан
- Сретен Вучковић, замјеник члана
3. Љубица Стевановић, члан
- Огњен Рашевић, замјеник члана
4. Бојан Мојић, члан
- Стојан Јововић, замјеник члана
5. Игор Тодоровић, члан
- Војна Јелачић, замјеник члана
Члан 2.
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис опреме коју користе запослени
у Градској управи Града Бијељина, идентификује и усклади
називе опреме са задуженим лицима и локацијама и усклади
ознаке у евиденцијама са ознакама на опреми. На основу
овог пописа Комисија ће сачинити листу пописа по радним
просторијама.
Комисија ће извршити попис у периоду од 01. јула
2016. године до 31.августа 2016. године.
Извјештај о извршеном попису Комисија ће
сачинити до 15. септембра 2016. године.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-806/16
Бијељина
Датум, 16. јун 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
ЈП «ВОДЕ»
БИЈЕЉИНА
- НАДЗОРНИ ОДБОРБрој: I-455/16-3
Датум, 06.06.2016.
На основу члана 7. ст.1. тачка д. Закона о јавним
предузећима («Сл.гл.РС», бр.75/04 и 78/11 ), члана 20.
Статута ЈП „ВОДЕ“ Бијељина (Сл. Гласник Града Бијељина
бр. 7/05, 6/07, 3/12, 11/13 и 19/13 ) те члана 8 б). Одлуке о
оснивању ЈП “Воде” Бијељина (Сл. Гласник Града Бијељина
бр. 6/98, 6/05, 27/11, 11/13 и 22/13) Надзорни одбор ЈП „Воде“
Бијељина на првој сједници одржаној дана 06.06.2016.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
Члан 1.
Г-дин.Милорад Јовановић, дипомирани инжињер
пољопривреде, разријешава се за дужности директора
Јавног предузећа “Воде“ Бијељина због неусвајања
Извјештаја о раду Јавног предузећа и Програма рада од
стране Скупштине Града.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 15.06.2016.године и биће
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

30. јун 2016.

Члан 3.
У смислу ове Одлуке донијеће се одговарајуће
рјешење.
В.Д. П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
						
Надзорног одбора
__________________________________
/ Милорад Зорбић /
ЈП «ВОДЕ»
БИЈЕЉИНА
- НАДЗОРНИ ОДБОРБрој: I-455/16-4
Датум, 06.06.2016.
На основу члана 7. ст.1. тачка д. Закона о јавним
предузећима («Сл.гл.РС», бр.75/04 и 78/11 ), члана 20. Статута
ЈП „ВОДЕ“ Бијељина (Сл. Гласник општине Бијељина бр.
7/05, 6/07, 3/12, 11/13 и 19/13 ) те члана 28. Статута ЈП “Воде”
Бијељина (Сл. Гласник општине Бијељина бр.7/05, 6/07, 3/12,
11/13 и 19/13) Надзорни одбор ЈП „Воде“ Бијељина на првој
сједници одржаној дана 06.06.2016. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
Члан 1.
Г -дин. Драгиша Живановић, дипломирани
економиста, из Бијељине именује се за вршиоца дужности
директора у Јавном предузећу “Воде“ Бијељина.
Члан 2.
Именовани ће ступити на дужност наредног дана
од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
Члан 3.
Именовање вршиоца дужности директора из члана
1. oве Одлуке врши се до расписивања јавног конрурса.
В.Д. П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
						
Надзорног одбора
__________________________________
/ Милорад Зорбић /

30. јун 2016.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-01-П1/16

1

2.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
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1
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3
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У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиЗ-04/16

3

6.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-30-Ц1-У1/15

4

7.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КГН-14-П1/16

5

8.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-09/16

5

9.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДД-01/16

6

10.

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
ПП-Н-01/16

11.

ОДЛУКА О ВАНРЕДНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕОПРЕМЕ КОЈУ КОРИСТЕ ЗАПОСЛЕНИ У ГРАДСКОЈ
6
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

12.

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
И
ЗНАЧКЕ
КОМУНАЛНЕ
7
ПОЛИЦИЈЕ

13.

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ
7
УНИФОРМЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

14.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВАНРЕДНИ ПОПИС ИМОВИНЕ-ОПРЕМЕ КОЈУ
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АКТА ЈП „ВОДЕ“

1.

ОДЛУКА
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
Г.
МИЛОРАДА
ЈОВАНОВИЋА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
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БИЈЕЉИНА
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