Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

3. март 2016. године

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 19.
фебруара. 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 02012 , те се иста додјељује
1. Раденко Лукић – комунални полицајац
кординатор послова комуналне полиције
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: 02-014-1-207/16
Б и ј е љ и н а,
Датум: 19. фебруар 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
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на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 19.
фебруара. 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. Раденко Лукић – комунални
кординатор послова комуналне полиције

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: 02-014-1-208/16
		
Б и ј е љ и н а,
Датум: 19. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-16/16

16/16

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: СЗП-
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II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга:
Услуге семинара и стручног усавршавања за
потребе Градске управе града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 7.000,00 КМ. (нето = 5.982,90
КМ). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’уговорене услуге – остали расходи’’,
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама.
V
Предвиђени крајњи рок завршетка пружања услуга
је 31.12.2016.године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-30/16
Бијељина,
Датум:16. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-09/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
КГН-09/16
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА
И
ИЗРАДА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОЈЕКТЕ И АКТИВНОСТИ ОДСЈЕКА
ЗА ЛЕР И ЕИ

03. март 2016.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
11.583,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето 9.900,00 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Суфинансирање пројеката и активности
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности’’, економски код
412 900, потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од
дана потписивања Уговора до 31.12.2016.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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-33/16
Бијељина,
Датум, 19. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-10/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СЗП-10/16
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
Објава огласа и обавјештења у дневном листу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно НЕТО 12.820,51 КМ

03. март 2016.
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(без ПДВ-а). Средства ће бити обезбијеђена из буџета за
2016.годину и то: са буџетске ставке: ‘’Уговорене услуге –
оглашавања’’ економски код 412 700 , потрошачака јединица
0005240
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке услуга је од
дана закључивања уговора до 31.12.2016.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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-34/16
Бијељина,
Датум, 22. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’
број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-05/16

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Кошење и грабање Градског парка
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
90.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно НЕТО=76.923,08 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Трошкови одржавање парка’’, економски
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код: 412 500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка – резервисани уговор (члан 9. Закона о јавним
набавкама БиХ).
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од дана закључивања уговора до 31.12.2016.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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-35/16
Бијељина,
Датум, 22. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 23. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број:24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:ПП-Н-01-П1-У1/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: ПП-Н-01-П1-У1/15

под

II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду ,
вршиће се јавна набавка следећих радова :
Утврђивање вишка и уговарање непредиђених
радова за израду и постављање пластеника (додатни Уговор
1 на Уговор 02-404-94/15 од 15.10.2015. године.)
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
11.607,10 КМ (НЕТО= 9.920,60 КМ). Средства у износу од
1.052,63 КМ су обезбјеђена из буџета за 2016. годину са
буџетске ставке „Подстицај пољопривредне производње
, туристичке понуде“ потрошачка јединици 0005150,
економски код 415 200, средства у износу од 1.052,62 КМ
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су обезбјеђена са рачуна посебних намјена –донације
(општина Лопаре и општина Угљевик 50:50) и средства у
износу од 9.501,85 КМ је обезбједио УНДП.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок реализације набавке радова је
тридесет дана од дана закључивања 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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-38/16
Бијељина,
Датум, 24. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-15(2 Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-15(2 Лот-а)/16

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Редовно одржавање локалних и некатегорисаних
путева и градских улица на подручју Града Бијељина
Лот 1 – Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
града Бијељина
Лот 2 – Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју града Бијељина

03. март 2016.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
95.000,00 КМ (са ПДВ-ом) за Лот 1 = 65.000,00 КМ и за Лот
2= 30.000,00 КМ, односно нето – 81.196,59 (без ПДВ-а), за
Лот 1 =55.555,56 КМ и за Лот 2 = 25.641,03 КМ. Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016.годину са буџетске ставке
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације ,
одржавање локалних и некатегорисаних путева , крпљење
ударних рупа ‘’, економски код: 412 500; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за оба Лот-а је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-39/16
Бијељина,
Датум, 25. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 21. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-01 (2 Лот-а)-Лот 1-п2/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-01 (2 Лот-а)-Лот 1-п2/15

под

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

03. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина

Лот 1 – Чишћење јавних површина у прољетном,
љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и
насељеном мјесту Јања
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
400.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно нето – 341.880,34 (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Финансирање комуналне потрошње,
јавна хигијена и одржавање зелених површина’’, економски
код: 412 800; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од дана потписивања уговора до 31.12.2016.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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-40/16
Бијељина,
Датум, 29. фебруара 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број:24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:ПП-01/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
ПП-01/16
II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду ,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
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БИЈЕЉИНА У 2016., 2017. И 2018.ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 1.050.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно нето 897.435,00
КМ (без ПДВ-а). Средства у износу од 350.000,00 КМ су
обезбијђена из буџета за 2016.годину, средства у износу од
350.000,00 КМ ће бити обезбијеђена из буџета за 2017.годину
и средства у износу од 350.000,00 КМ ће бити обезбијеђена из
буџета за 2018.годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују
средства је : ’’Трошкови дезинсекције’’, потрошачка јединица
0005150; економски код 412 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума.
V
Предвиђени рок реализације набавке услуга је
од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са следећим подкритеријумима:
1. Цијена – 60 бодова
2. Број и локација станишта – 30 бодова
3. Гарантни рок – 10 бодова
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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-41/16
Бијељина,
Датум, 29. фебруар 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: СЗП-02 (3Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-02 (3Лот-а)/16
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Службени гласник Града Бијељина

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка следећих роба:
Набавка хране за потребе јавне кухиње Града
Бијељина
Лот 1 - Набавка свјежег и конзервираног воћа и
поврћа, и остале робе, за потребе јавне кухиње градске
управе Града Бијељина
Лот 2 – Набавка хљеба за потребе јавне кухиње
градске управе Града Бијељина
Лот 3 – Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 44.504,50 КМ(са ПДВ-ом), односно (НЕТО =
38.038,04КМ) без ПДВ-а, Лот1 - БРУТО - 18.000,00КМ
(саПДВ-ом) односно (НЕТО = 15.384,62КМ) - без ПДВ-а,
Лот2-БРУТО = 13.700,00КМ(са ПДВ-ом) односно (НЕТО
= 11.709,40КМ) -без ПДВ-а и Лот3 - БРУТО = 12.804,50
КМ(са ПДВ-ом) односно (НЕТО = 10.944,02КМ) без
ПДВ-а. Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке: ’’Јавна кухиња – набавка материјала’’
економски код: 412 400, потрошачка јединица 0005301
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

03. март 2016.

Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-29/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА под
шифром: СКП-29/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА – АСФАЛТИРАЊЕ ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ УЛ. ИЛИОЈЕ ГАРАШАНИНА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 42.735,04
(без ПДВ-а). Средства је обезбиједило Министарство за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине на рачун
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

V
Предвиђени рок реализације набавке роба за све
Лот-ове је од 07.05.2016.године до 31.12.2016.године.

V
Предвиђени крајњи рок завршетка је у року од 20
(двадесет) календарских дана од дана увођења у посао, а
најкасније до 31.10.2016.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
формирати доношењем посебног рјешења.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-42/16
Бијељина,
Датум, 01. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-404-43/16
Бијељина,
Датум, 01. март 2016. године

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:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана
25. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15),

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 ) и члана 18. и члана
25. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15),

03. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина

Градоначелник д о н о с и :
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општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-22/16

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-20-Ц1/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА под
шифром: СКП-22/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-20-Ц1/16

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА , ОГЛАСНИХ
ТАБЛИ , ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА , ПУТОКАЗА ,
ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА
И
САОБРАЋАЈНИХ
ЗНАКОВА

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Ревизија пројектно – техничке документације
- главног пројекта
фекалне и кишне канализације,
реконструкција саобраћајница и јавне расвјете у Бијељини
у оквиру “Орион“пројекта 11/БА/08

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 29.914,53 (без
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње,
јавна хигијена
и
одржавање залених површина“,
економски код 412 800 , потрошачка јединица 0005170.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 8.547,00
(без ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.
годину са буџетске ставке „Комунална инфраструктура од
комуналних накнада“, економски код 412 800 , потрошачка
јединица 0005170.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентски
захтјев за достављање понуда .

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

V
Предвиђени крајњи рок завршетка је од дана
закључивања Уговора до 31.12.2016. године.

V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је тридесет дана од дана закључивања Уговора.

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
формирати доношењем посебног рјешења.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-44/16
Бијељина,
Датум: 2. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

под

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-45/16
Бијељина,
Датум: 2. март 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник

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 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
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Службени гласник Града Бијељина

општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :

03. март 2016.

Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/16

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-04/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА под
шифром: СКП-06/16

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА под
шифром: СКП-04/16

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Прање саобраћајница
и тротоара у Граду
Бијељина

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
ЧИШЋЕЊЕ
ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА
И
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ
ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 29.914,53 (без
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње
, јавна хигијена и одржавање зелених површина“,
економски код 412 800 , потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-46/16
Бијељина,
Датум: 2. март 2016. године

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:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана
25. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15),

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 45.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно нето – 38.461,54
(без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.
годину са буџетске ставке ‘’Финансирање комуналне
потрошње, јавна хигијена и одржавање залених
површина’’, економски код: 412 800; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга за је од дана закључивања Уговора до 31.12.2016.
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-47/16
Бијељина,
Датум: 2. март 2016. године

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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 25 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,

03. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина

број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ПП-01-п1/15, број:
02-404-122/15 од 19.10.2015.године
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поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку услуга: “ Уговарање непредвиђених
услуга осигурања и регистрација службених аутомобила
Градске управе града Бијељина, Додатни уговор 1 на
основни уговор број:02-404-69/15-лот2 од 06.08.2015.
године, понуду је доставио следећи понуђач:
АД „Дрина осигурање“ Милићи

I
На основу захтјева за измјену Налога за
покретање јавне набавке број: 02/1-3-1-38/16 од 10.02.2016.
године достављеног од стране Одјељења за привреду и
пољопривреду, врши се измјена Одлуке о приступању јавне
набавке услуга број: 02-404-122/15 од 19.10.2015.године
која се односи на : ’’Вршење систематске дератизације на
подручју Града Бијељина у 2015.години’’ и то:
У члану II умјесто постојећег стајаће следеће:

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене у
позиву за достављање понуда, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда

’’ За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
Вршење систематске дератизације на подручју Града
Бијељина у 2016. години’’

III
Записник о преговарању број: 02-404-25/16 од
23.02.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

У члану III умјесто постојећег стајаће следеће:
‘’Предвиђени максимални износ бруто средстава је
58.000,00 КМ.(нето: 49.572,65 КМ) Средства су обезбијеђена
из буџета за 2016. годину са буџетске ставке ‘’Трошкови
дератизације’’, економски код: 412 200 ; потрошачка јединица
0005150.

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.

II
Остале одредбе Одлуке о приступању поступка
јавне набавке број: 02-404-122/15 од 19.10.2015.године остају
непромјењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-122/16
Бијељина,
Датум, 11. фебруар 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 21. 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), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-07(2 лота)-лот 2-у1/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког

АД „Дрина осигурање“ Милићи са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 589,52 КМ

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-25/16
Бијељина
Датум: 24. фебруар 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 88. 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), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-10-п1/15
I
У поступку јавне набавке путемконкурентског
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Службени гласник Града Бијељина

захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 11.02.2016.године, а која се односи на
набавку роба: “ Набавка печења и остале готове хране за
потребе градске управе Града Бијељина “, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Глобус тим“ 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 „Глобус тим“ Дворови са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 14.200,27 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-18/16 од
26.02.2016.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 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-18/16
Бијељина
Датум: 01. март 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 88. 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), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-01-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 26.10.2015.године,02.11.2015.године,

03. март 2016.

28.12.2015.године,15.01.2016.гдине и 11.02.2016.године, а
која се односи на набавку услуга:
“ Вршење систематске дератизације на подручју
Града Бијељина
у 2016.години“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Санитарац“ Власеница
2. ДОО „Еко бел“ Лакташи
3. ДОО „Еко заштита“ Бијељина
4. ДОО „Санитација“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде ДОО „Санитарац“ Власеница, ДОО“ Еко бел“
Лакташи и ДОО „Санитација“ Бијељина нису испуниле
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих
разлога:
- Понуда ДОО „Санитарац“ Власеница
није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што није достављен План и програм рада који је
тражен у прилогу III тендерске документације.
- Понуда ДОО“Еко бел“Лакташи није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што достављене Изјаве из члана 45. и 52.Закона о јавним
набавкама БиХ,нису овјерене штамбиљом надлежног
органа.
- Понуда ДОО „Санитација“ Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што није достављена Потврда о солвентности
која је прописна тендерском документацијом.Потврда коју
је доставио понуђач је Потврда о главном рачуну која не
доказује солвентност/ликвидност.
Понуда ДОО „Еко заштита“ Бијељина у потпуности
је испунила услове предвиђене тендерском документацијом
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, прихваћена понуда
ДОО „Еко заштита“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 56.160,00 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-122/15 од
25.02.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
ДОО „Висан“Београд, као члан групе понуђача
дужан, је да у року од 7 (седам) 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 тачка а): Извод
из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном
поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична
дјела организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован и изјаве
из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ, овјерену
фотокопију биланса успјеха за 2014.годину.
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.
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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:02-404-122/15
Бијељина
Датум: 01. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и
27/13), члана 4. Одлуке о поступку за додјелу средстава
удружењима грађана на подручју Града Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 22/14),
Одлукe о измјенама и допунама Одлуке о поступку за
додјелу средства удружењима грађана на подручју Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 3/16)
и Споразума о сарадњи између општине Бијељина и
невладиних /непрофитних/ организација на подручју
Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, доноси:
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Славица Угреновић - службеник Градске управе
Града Бијељина.
III
Комисија је дужна да утврди приједлоге за додјелу
средстава удружењима грађана пријављеним на конкурс,
у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава
удружењима грађана на подручју Града Бијељина и
Споразума о сарадњи Града Бијељина са невладиним
организацијама које дјелују на подручју Града Бијељина.
IV
Мандат Комисије траје годину дана од дана
именовања Рјешењем Градоначелника.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНA
Број: 02-54-4/16
Бијељина,
Датум: 25. фебруар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр.8/13 и 27/13),
члана 6. тачка 3. Одлуке о критеријумима и поступку за
додјелу и престанак статуса Удружења од општег интереса
за Град Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“
бр.22/14) и Споразума о сарадњи између Града Бијељина и
невладиних /непрофитних организација на подручју Града
Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАД БИЈЕЉИНА

I
Именује се Комисија за расподјелу средстава
удружењима грађана на подручју Града Бијељина за 2016.
Годину, у саставу:

I
Именује се Комисија за утврђивање статуса
удружења од општег интереса за Град Бијељина, у с а с т а
в у:

1. Драгорад Васић, службеник Градске управе
Града Бијељина,
2. Боро Ђокић, службеник Градске управе Града
Бијељина,
3. Јасна Абдулахагић, службеник Градске управе
Града Бијељина,
4. Миленко Митровић, одборник Скупштине
Града Бијељина,
5. Милорад Јовић, представник невладиних
организација које дјелују на подручју Града Бијељина.
6. Дарко Рикић- замјенски члан представника
невладиних организација које дјелују на подручју Града
Бијељина.

1. Драган Божић, службеник у Градској управи
Града Бијељина
2. Славица Радић, службеник у Градској управи
Града Бијељина
3. Јелена Алексић, службеник у Градској управи
Града Бијељина
4. Дарко Митрић, одборник у Скупштини Града
Бијељина
5. Хамдија Хусић, представник невладиних
организација које дјелују на подручју Града Бијељина

II
Вођење записника и остале административно техничке послове за именовану Комисију ће обављати:

II
Задатак Комисије је да размотри приспјеле
пријаве након спроведеног конкурса и сачини ранг-листу
са приједлогом за утврђивање статуса и приједлогом
финансијских средстава удружењима од интереса за Град
на основу критеријума прописаних Одлуком и бодовања.
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III
Мандат Комисије траје до окончања послова и
задатака прецизираних Одлуком.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-2/16
Бијељина.
Датум: 23.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) и члана
28. 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 и 23/13),
Градоначелник Града Бијељина доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2015/2016.
ГОДИНИ
I
У Комисију за провођење поступка одабира
научноистраживачких радова који ће се финансирати из
буџета Града Бијељина у академској 2015/2016. години
именују се:
1. Владо Симеуновић, предсједник,
2. Сања Опсеница, члан
3. Срђан Дамјановић члан
4. Зоран Трифковић, члан,
5. Томо Квачевић, члан,
6. Драгорад Васић, члан и
7. Дејан Благојевић, члан.
II
Послове секретара Комисије обавља Александар
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове
образовања и науке у Градској управи Града Бијељина.
III
Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих
пријава на јавни конкурс и на основу Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника предложи Градоначелнику
научноистраживачке радове који ће се финансирати у
академској 2015/2016. години.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-3/16		
Бијељина,		
Датум,24. фебруар 2016. године		

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр.8/13 и 27/13), члана
6. Уговора о реализацији пројекта Roma Action ( RA) broj0253-2/16, Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
I
У Комисију за избор корисника у оквиру пројекта
Roma Action именују се :
tional,

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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1. Сенија Ибишевић, представник Hilfswerk Interna-

2. Ведад Хаџиосмановић, представник Arbeiter-Samariter-Bund,
3. Хамдија Хусић, представник Удружења Рома
Републике Српске Бијељина,
4. Драган Божић, службеник у Градској управи Града
Бијељина
5. Самер ел Цхекх, службеник у Градској управи
Града Бијељина
6. Снежана Петковић, представник Hilfswerk International, као секретар.
II
Задатак Комисије је да изврши избор корисника чији
стамбени објекти ће бити поправљени у оквиру пројекта RA.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-3/16
Бијељина,
Датум: 23. фебруар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 8/13 и 27/13),
члана 4. Одлуке о радним тијелима Начелника општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 5/06)
и члана 16. Правилника о процјени потреба и усмјеравању
дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник
Републике Српске“ број 117/12), Градоначелиник Града
Бијељине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И
УСМЈЕРАВАЊА ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ
Члан 1.
АЛМЕДИНА
СМАЈЛОВИЋ,
дипломирани
дефектолог олигофренолог именује се за повременог члана
Првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-54-2/ 16
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Б и ј е љ и н а, 						
Мићо Мићић, с.р.
Датум: 23. фебруар 2016. године

		
На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13),
на основу члана 6. и члана 8. Одлуке о поступку за додјелу
средствава удружењима и грађанима на подручју Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14),
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о поступку за
додјелу средствава удружењима и грађанима на подручју
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број
3/16), (Одлуке о буџету Града Бијељина за 2016. годину
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 22/14 и 22/15) и
Споразума о сарадњи Града Града Бијељина и невладиних
организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник
Града Бијељина, р а с п и с у ј е:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката
удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу
са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета
Града Бијељина за 2016. годину са буџетске ставке 415 200 Средства за спорт по Правилнику о расподјели у износу од
761.250,00 КМ.
II
Средства се додјељују удружењима грађана која су
регистрована на подручју БиХ, односно Републике Српске,
имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се
пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.
III
Средства планирана буџетом Града расподјељују
се удружењима која су сврстана у I категорију приоритетне
гране спортова из члана 3. Правилника о измјенама
Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку
културу („Службени гласник Града Бијељина“, број 1/15) и
чији пројекти:
- помажу развоју спорта и физичке културе,
IV
1. Удружење грађана може конкурисати за укупна
средства потребна за реализацију пројекта или недостајући
дио који мора бити назначен.
2. Предност имају пројекти који се реализују у
партнерском односу више удружења и пројекти који се
финансирају из више извора.
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V
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на
прописаном обрасцу.
Уз пријаву се обавезно доставља:
1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на
подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске
(овјерена копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних
субјеката (овјерена копија),
3. Кратак опис организације са подацима о
претходно реализованим пројактима,
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу
средстава,
5. Доказ да је удружење активни учесник највећег
ранга такмичења у гранском спорту,
6. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило
средства из Буџета Града Бијељина по Одлуци о расподјели
средства за спорт и физичку културу за 2016. годину.
VI
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, „Семберским новинама“, огласној табли
Градске управе Града Бијељина и званичној интернет
страници Града Бијељина www.sobijeljina.org.
Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“
(дана доставе Службеног Гласника).
Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног
огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити
прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли
Градске управе.
Захтјев са потребном документацијом у
запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице),
или препорученом поштом на адресу:
Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра Првог Карађорђевића 1.
Комисија за расподјелу средстава удружењима
грађанаса назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
Обрасци захтјева за финансирање и суфинансирање
пројеката могу се преузети у Градској управи Града
Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија
број: 50, или на адреси званичне интернет презентације
Града Бијељина.
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-250/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 02.03. 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и Упутства о
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3 став (3) Изборног
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закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 02.03.2016.године ,
донијела је следећу
ОДЛУКА
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и
додјели мандата следећем квалификованом кандидату
I
Ошаповић Љубиши изабраном члану Савјета МЗ
Трњаци, престаје мандата члана Савјета МЗ који је добио
на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у складу са
чланом 1.10. тачка 3. Изборног закона БиХ.
II
Мандат члана Савјета МЗ Трњаци се додјељује
Ошаповић Микици, следећем квалификованом кандидату,
имајући у виду резултате избора утврђене Одлуком о
потврђивању резултата избора за чланове Савјета мјесних
заједница на територији Града Бијељина 2015.године
број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, објављена у
Службеном гласнику Града Бијељина број 7, дана 09.04.2015.
године, а који се односе на МЗ Трњаци.
Образложење
Након проведних избора за чланове Савјета
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и
предсједник Савјета. Дана 26.02.2016.године Градској
изборној комисији Бијељина је достављен захтјев бр.016-

03. март 2016.

СЛ/16 од 23.02.2016.године и Извод из матичне књиге
умрлих од стране изабраног предсједника Савјета МЗ
Трњаци Калабић Влајка у коме се наводи да је изабрани члан
Савјета МЗ Трњаци Ошаповић Љубиша преминуо.
Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова на
листи Савјета МЗ Трњаци, Ошаповић Микице да достави
изјаву о прихватању/одбијању мандата члана Савјета МЗ
Трњаци.
Изјава Ошаповић Микице која је ГИК-у Бијељина
достављена дана 01.03.2016.године, прописно је овјерена у
складу са одредбама члана 1.10 тачка 3 Изборног закона БиХ
и члана 13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК
БиХ из априла 2014. године.
У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну
одлуку.
Ова Одлука је коначна.
Број: 029Б-03-1-010/16
Бијељина, 02.03.2016. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић, с.р.

03. март 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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