Службени гласник
Града Бијељина
Година LIII

23. март 2017. 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 12.Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’,број: 24/15 и 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: СКП-05/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-05/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-57/17
Бијељина,
Датум: 13. март 2017.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: 97/16 )
члана 18 и члана 25 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 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: Ф-Н-01/17

Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних
површина и мјесним заједницама око домова културе,
школских објеката и спомен обиљежја

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
Ф-Н-01/17

III
Предвиђени максимални износ средстава је
45.000,00 (са ПДВ-ом) односно – 38.461,54 (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са
буџетске ставке:“Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина’’ економски код
412800, потрошачка јединица 0005170.

II
За потребе Одјељење за финансије, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга
је од дана закључивања уговора до 31.12.2017. 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.

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
(4.000.000,00 КМ)
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 912.817,10 КМ. Средства у
износу од 105.478,42 КМ су обезбијеђена из буџета за
2017. годину, средства у износу од 154.276,04 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2018. годину, средства у износу од
140.348,88 КМ ће бити обезбијеђена из буџета за 2019. годину,
средства у износу од 124.848,33 КМ ће бити обезбијеђена из
буџета за 2020. годину, средства у износу од108.684,08 КМ
ће бити обезбијеђена из буџета за 2021. годину, средства у
износу од 91.895,09 КМ ће бити обезбијеђена из буџета за
2022. годину, средства у износу од 74.434,55 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2023. годину, средства у износу од
56.297,44 КМ ће бити обезбијеђена из буџета за 2024. годину,
средства у износу од 37.391,15 КМ ће бити обезбијеђена из
буџета за 2025. годину, средства у износу од 17.750,45 КМ
ће бити обезбијеђена из буџета за 2026. годину и средства
у износу од 1.412,67 КМ ће бити обезбијеђена из буџета за
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2027. годину.
Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је
„Камате на домаће кредите из ранијег периода“ економски
код 413300, потрошачка јединица 0005140.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отворени поступак.
V
Рок за отплату кредита је 10 (десет) година укључујући и
грејс период од једне 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:02-404-58/17
Бијељина,
Датум: 14. март 2017.године

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
радова је од дана закључивања уговора до 31.12.2017.
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: 02-404-59/17
Бијељина,
Датум: 17. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
ШИФРА: ИП – 03/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ИП-03/17

23. март 2017.

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове , вршиће се
јавна набавка следећих радова:
ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКОГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

III
Предвиђени максимални износ средстава је
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 8.547,00 КМ (без
ПДВ-а).Средства су обезбјеђена из буџета за 2017.
годину са буџетске ставке ‘’Извршење рјешења по налогу
урбанистичко – грађевинске инспекције о уклањању
гаража’’, потрошачка јединица 0005220; економски код
412900.

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 12.Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’,број: 24/15 и 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: СКП-04/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-04/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Уређење излазнo – улазних путних праваца и
обале канала Дашница на подрчју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава је
40.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 34.188,03 КМ (без
ПДВ-а).Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину
са буџетске ставке:“Финансирање комуналне потрошње,
јавна хигијена и одржавање зелених површина’’ економски
код 412800, потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка .

23. март 2017.
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V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга
је од дана закључивања уговора до 31.12.2017. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

31.12.2017.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.

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: 02-404-66/17
Бијељина,
Датум: 20. март 2017.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: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. 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 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
ШИФРА: СКП-26/17
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-26/17

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ
УЖЕГ ЦЕНТРА ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава је
55.000,00 (са ПДВ-ом) односно – 47.008,55 КМ (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.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
Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет)
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-67/17
Бијељина,
Датум: 20. март 2017.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: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. 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 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: СКП-07/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-07/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под

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
III
Предвиђени максимални износ средстава је
35.000,00 (са ПДВ-ом) односно – 29.914,53 КМ (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са
буџетске ставке:“Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина’’ економски код
412800, потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
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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: 02-404-68/17
Бијељина,
Датум:20. март 2017.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: 97/16
) 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 и 8/16 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: СКП-15(4 ЛОТА)/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-15(4 ЛОТА)/17

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града
Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града
Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју Града
Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 98.000,00 КМ ( са ПДВ-ом)
односно 83.760,68 КМ (без ПДВ-а). ЛОТ 1=16.000,00( са ПДВом) односно 13.675,21 КМ (без ПДВ-а); ЛОТ 2=26.000,00
КМ ( са ПДВ-ом) односно 22.222,22 КМ (без ПДВ-а); ЛОТ
3=23.000,00КМ (са ПДВ-ом) односно 19.658,12 КМ (без
ПДВ-а) и ЛОТ 4=33.000,00 (са ПДВ-ом) односно 28.205,13
КМ (без ПДВ-а). Средства у износу од 65.000,00 КМ ( са
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ПДВ-ом) односно 55.555,55 КМ (без ПДВ-а) су обезбијеђена
из буџета за 2017. годину са буџетске ставке „Одржавање
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних
рупа“ економски код 412 500, потрошачка јединица 0005170,
средства у износу од 18.000,00КМ ( са ПДВ-ом) односно
15.384,62КМ (без ПДВ-а) са буџетске ставке „Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена, и одржавање
зелених површина“ економски код 412800, потрошачка
јединица 0005170 и средства у износу од 15.000,00 КМ (
са ПДВ-ом) односно 12.820,51КМ (без ПДВ-а) са буџетске
ставке“Извршење Рјешења по налогу пољопривредне и
еколошке инспекције“ економски код 412 900 потрошачка
јдиница 0005220.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга
за сваки ЛОТ је у периоду од дана закључивања уговора па
до 31.12.2017.године, а појединачне услуге ће се извршити
у року који ће бити дефинисан писменим налогом, а
најкасније до 30 дана од добијања налога Наручиоца услуга.
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: 02-404-69/17
Бијељина,
Датум: 21. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-404-10/17
Датум:16.03.2017.
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 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 :
ОДЛУКУ
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка, а која се односи на набавку радова: Санирање
стамбених породичних објеката корисницима борачко-
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инвалидске заштите,шифра БиЗ-02/17, као најповољнији
понуђач изабран је ДОО „Призма“ Бијељина.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки
дана 09.02.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.09/17 од
10.02.2017.године, а која се односи на набавку радова:
Санирање стамбених породичних објеката корисницима
борачко-инвалидске заштите, понуду је доставио понуђач:
ДОО”Призма”Бијељина.
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста није у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што понуђач није
испунио услове техничке и професионалне способности,
јер је доставио неважећу овјерену фотокопију овлашћења
за грађење техничког лица на основу кога је фирма добила
Рјешење за извођење грађевинских радова на објектима
високоградње. Понуђач је у прилогу понуде доставио
Овлашћење за грађење на име Братислава Гајића, издато
14.05.2012.године (број протокола: 01-361-159/02) издато од
стране Министарства за урбанизам, стамбено-комуналне
дјелатности, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Према члану 193. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број:40/13) ревизију
лиценци издатих физичким лицима Министарство је
требало извршити у року од три године од ступања на снагу
овог Закона.Закон је ступио на снагу 25.05.2013.године.
У складу са чланом 20. тачка 1. подтачка а)
Закона о јавним набавкама БиХ, донесена је Одлука о
преиначењу отвореног у преговарачки поступак јавне
набавке бр. 02-404-10/17 од 06.03.2017.године и понуђач
ДОО”Призма”Бијељина, позван да отклони недостатке у
својој понуди.
Након разматрања достављене документације,
утврђено је да су недостаци у понуди отклоњени, те је након
извршених преговора и наведеног критеријума-најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, прихваћена понуда
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од: 49.961,75 КМ (са ПДВ-ом)
На основу горе наведеног одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
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.
Број: 02-404-10/17
Бијељина,
Датум: 16. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. и 72. 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 :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке
СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16
Поступак јавне набавке СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16:
Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе
Бијељина током 2017. и 2018.године поништава се у складу
са чланом 69 став 2) тачка е) Закона о јавним набавкама из
разлога што је цијена прихватљиве понуде значајно већа од
обезбјеђених средстава за предметну јавну набавку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02404-6/17 од 27.02.2017.године, као најповољнији понуђач
изабран је ДОО ‘’Copitrade’’ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од 44.716,23 КМ (са ПДВ-ом).
Понуђач ДОО „Copitrade’’ Бијељина био је обавезан
у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке да достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама. Како је Одлука о избору примљена дана
02.03.2017.године, понуђач је био дужан да документацију
достави најкасније 07.03.2017.године.

Наведени
понуђач
је
доставио
тражену
документацију дана 15.03.2017.године односно након истека
рока који је одредио уговорни орган, а чланом 72.став
3) тачка а) Закона о јавним набавкама је предвиђено да
се, уколико најуспјешнији понуђач пропусти да достави
оргинале или овјерене фотокопије документације из члана
45. и 47.Закона о јавним набавкама у року који одреди
уговорни орган, уговор додијељује понуђачу чија је понуда
на ранг листи одмах након понуде најупјешнијег понуђача.

Обзиром да је понуда другопласираног понуђача
ДОО“Мојић“ Бијељина у износу од 54.982,98 КМ(са ПДВ-ом)
већа од средстава предвиђених за предметну јавну набавку у
износу од 50.000,00 КМ , поступак се поништава у складу са
чланом 69. став 2) тачка е) Закона о јавним набавкама.

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.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-6/17
Бијељина,
Датум:17. март 2017.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 20. 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 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’:24/15 и 08/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке БиЗ-03/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.02.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.11/17 од 17.02.2017.године,
а која се односи на набавку радова: Завршетак радова и
уређење ентеријера депоа музеја ‘’Семберија’’ и спомен
собе погинулим борцима ВРС’’, понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . ДОО „Призма“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста није испунила услове предвиђене документацијом
из разлога што понуђач у својој понуди није доставио доказ
о испуњености професионалне способности понуђача
која се односи на 15 запослених квалификованих радника
грађевинске струке како је то предвиђено тачком Б)
подтачка б) тендерске документације (у извјештају се
налази мањи број радника од предвиђеног броја) и доставио
је лиценцу за одговорно лице – руководиоца радова којој је
истекао период важења, чиме није испунио услов из тачке Б)
подтачка 1.2. тендерске документације.
III
На основу свега горе наведеног поступак јавне
набавке радова: : ‘’Завршетак радова и уређење ентеријера
депоа музеја ‘’Семберија’’ и спомен собе погинулим
борцима ВРС’’се преиначава из отвореног поступка у
преговарачки поступак са објавом обавјештења складу
са чланом 20. тачка а) Закона о јавним набавкама :’’ када
у отвореном или у ограниченом поступку или у поступку
такмичарског дијалога добије све понуде које не испуњавају
услове квлификације, а основни услови за додјелу уговора
се нису битно промијенили, уговорни орган није обавезан
објавити обавјештење о набавци, под условом да позове
све понуђаче, односно кандидате да отклоне недостатке у
својим понудама, те своје понуде учине прихватљивим.’’
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IV
У предметном отвореном поступку достављена
је само једна понуда понуђача Д.О.О. ’’Призма’’ Бијељина
која није испунила услове из разлога што понуђач у својој
понуди није доставио доказ о испуњености професионалне
способности понуђача која се односи на 15 запослених
квалификованих радника грађевинске струке како је то
предвиђено тачком Б) подтачка б) тендерске документације
(у извјештају се налази мањи број радника од предвиђеног
броја) и доставио је лиценцу за одговорно лице –
руководиоца радова којој је истекао период важења, чиме
није испунио услов из тачке Б) подтачка 1.2. тендерске
документације.
V
У складу са чланом 20. став а) Закона о јавним
набавкама , потребно је да понуђач Д.О.О.’’ПРИЗМА’’
Бијељина отклони недостатке у својој понуди, те своју
понуду учини прихватљивом.
У вези са горе наведеним понуђач Д.О.О.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина дужан је да у року од 10 (десет) дана од
дана пријема ове Одлуке достави документацију наведену у
члану IV (односно важећу документацију коју у отвореном
поступку није доставио у својој понуди) као и своју коначну
понуду.
Уколико понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина у
горе наведеном року не достави тражену документацију и
коначну понуду, уговорни орган ће у складу са чланом 69.став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-9/17
Бијељина,
Датум: 13. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

23. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

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-24(2 лота)/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.02.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.11/17 од 17.02.2017.године,
а која се односи на набавк урадова: “Радови на санацији
ударних асфалтних рупа на подручју Града Бијељина”,понуде
су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2.ДОО „Радиша“ Бијељина
Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних
рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју
Града Бијељина
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понуде, прихваћена понуда
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 99.450,00 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-8/17 од
09.03.2017.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”

1.ДОО „Радиша“ Бијељина
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
II
Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи
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

ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 78.975,00 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 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.
Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју 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

Број: 02-404-8/17
Бијељина,
Датум: 13. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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 КГН-03(2 лота)/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.02.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.11/17 од 17.02.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Медијско праћење,“
понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Медијско праћење и оглашавaње путем
електронских медија активности Градске управе Града
Бијељина, Градоначелника и Предсједника Скупштине
Града, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки
1. ДОО „РТВ БН“ Бијељина
Лот 2: Медијска презентација и промоција Града Бијељина
1. ДОО „РТВ БН“ Бијељина

Број 6 - Страна 8

Службени гласник Града Бијељина

II
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем
електронских медија активности Градске управе града
Бијељина, Градоначелника и Предсједника Скупштине
Града, уз емитовање обавјештења, огласа и честитки
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
ДОО „РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 70.200,00 КМ (са ПДВ-ом)
Лот 2: Медијска презентација и промоција 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
ДОО „РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 70.200,00 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-19/17 од
09.03.2017.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:02-404-19/17
Бијељина,
Датум:13. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута

23. март 2017.

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-02/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 21.02.2017.године , а која се односи
на набавку роба: “Набавка ужине за ромску дјецу у 2017.
години,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Еко“, Бијељина
2. ДОО“Браћа Лазић“, Дворови
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО“Еко“ Бијељина није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога што
није достављен Биланс успјеха за 2015.годину.Тачком
13. тендерске документације предвиђено је да је понуђач
обавезан доставити Биланс успјеха за 2015.годину, а
наведени понуђач је доставио Биланс успјеха за 2016.годину.
Понуда ДОО „Браћа Лазић“, Дворови у потпуности
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Браћа Лазић“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 3.896,10 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-26/17 од
10.03.2017.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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-26/17
Бијељина,
Датум: 13. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

23. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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 СКП-19/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.02.2017.
године и 06.03.2017.године, „Сл.гласнику БиХ“, бр.13/17од
24.02.2017. године и бр.17/17 од 10.03.2017.године , а која
се односи на набавку услуга: “Чишћење и уређење старе
депоније у МЗ Ковачићи,“ понуде су доставили следећи
понуђачи:
1.ДОО „Патриот“, Бијељина
2.ДОО“Бијељина пут“, Бијељина

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО“Бијељина пут“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што понуђач није доставио доказ да запошљава више од 50%
инвалидних лица обзиром на одредбе члана 51., а везано за
члан 25. став 1. Закона о професионалној рахабилитацији,
оспособљавању и запошљавању инвалида ( „Сл.гласник
Републике Српске“, број:37/12), а што је омогућено чланом 9.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник БиХ“ ,број:39/14).
Понуда ДОО „Патриот“, Бијељина у потпуности
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде ,прихваћена понуда:
ДОО „Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 24.988,67 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-20/17 од
14.03.2017.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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-20/17
Бијељина,
Датум: 17. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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 ПЉ-01/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.02.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.13/17 од 24.02.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: Хигијеничарска служба
на подручју Града Бијељина у 2017.2018 и 2019.години ,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ВС „Прима вет“ Јања
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:
ВС„Прима вет“Јања са понуђеном цијеном у износу од:
209.998,17 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-25/17 од
15.03.2017.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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-25/17
Бијељина,
Датум: 17. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

23. март 2017.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-11/17 од
13.03.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и 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 :

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.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-н-01-п1/16

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.02.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“бр.11/17 од 17.02.2017.године
, а која се односи на набавку радова: „ Рјешавање проблема
Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина – 7
стамбених објеката,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
2. ДОО“Расим градња“ Градачац
3. ДОО „Астра план“ Брчко
4. ДОО „Жеграп“ Бијељина
5. ДОО „Бук промет“ Бијељина
6. ДОО“Призма“ Бијељина
7. ДОО „Прогрес“Братунац
8.ДОО „Финалпром“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање

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

Број: 02-404-11/17
Бијељина,
Датум: 17. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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 СКП-20/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.02.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.13/17 од 24.02.2017.године
, а која се односи на набавку услуга: “Геодетско мјерење и
снимање током 2017.године“ понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Геоматик“, Бијељина
2. ДОО“Гис софт“, Брчко

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Жеграп“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од: 108.603,86 КМ(са ПДВ-ом)

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
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тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. ДОО “Геоматик” Бијељина
2. ДОО”Гис софт” Брчко

15.660,45 КМ
17.491,50 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Геоматик“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 15.660,45 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-34/17 од
16.03.2017.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: 02-404-34/17
Бијељина,
Датум: 20. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 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 СКП-12(2 лота)/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 02.03.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.15/17 од 03.03.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: “Редовно одржавање
локалних и некатегорисаних путева и градских улица
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на подручју Града Бијељина ”,понуде су доставили следећи
понуђачи:
Лот 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
Лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала ) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
II
Лот 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
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 „ПГП Градитељ“ Бијељина 64.773,54 КМ (са ПДВ-ом)
2. ДОО „Радиша“ Бијељина
64.940,96 КМ (са ПДВ-ом)

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 64.773,54 КМ (са ПДВ-ом)
Лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала ) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина
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 „Радиша“ Бијељина
2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

29.858,40 КМ (са ПДВ-ом)
29.981,25 КМ (са ПДВ-ом)

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од: 29.858,40 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-46/17 од
17.03.2017.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.
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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: 02-404-46/17
Бијељина,
Датум: 21. март 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број,
97/16), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16)
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У
АКАДЕМСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
I
Након спроведног поступка по Конкурсу за
додјелу студентских стипендија у академској 2016/2017.
години, уговори о стипендирању закључиће се са следећим
студентима:
1. Лујић Драганом, студентом III године Природноматематичког факултета Нови Сад, студијски програм
професор математике,
2. Дринић Добринком, студентом III године
Филозофски факултета Пале, студијски програм професор
математике и рачунарства,
3. Мршић Немањом, студентом III године
Природно-математичког факултет Нови Сад, студијски
програм професор физике,
4. Стевић Јованом, студентом студентом VI
Медицинског факултета Нови Сад, медицина,
5. Јовановић Борисом, студентом студентом V
Медицинског факултета Нови Сад, медицина,
6. Лазић Миљаном, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, рачунарство и аутоматика,
7. Стевановић Драгом, студентом III године
Факултета техничких наука Нови Сад, рачунарство и
аутоматика,
8. Ћуковић Иваном, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, електроенергетски софтверски
инжињеринг,
9. Томић Маријом, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, електроенергетски софтверски
инжињеринг,
10. Бијелић Биљаном, студентом III године
Факултета техничких наука Нови Сад, енергетика,
електроника и телекомуникације,
11. Пајкић Сњежаном, студентом III године
Факултета техничких наука Нови Сад, енергетика,
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електроника и телекомуникације,
12. Трифковић Милицом, студентом III године
Грађевинског факултета Београд, грађевинарство,
13. Вићановић Иваном, студентом III године
Грађевинског факултета Београд, грађевинарство,
14. Јевтић Наташом, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, смјер геодезија и геоматика,
15. Абаџић Немањом, студентом IV године
Архитектонско-грађевинског факултет Бања Лука, смјер
геодезија,
16. Милановић Мирком, студентом III године
Факултета мизичке имјетности Београд, смјер музичка
педагогија,
17. Томић Јованом, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, смјер производно машинство,
18. Стевић Бранком, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, смјер производно машинство,
19. Васић Теодором, студентом III године Факултета
техничких наука Нови Сад, смјер саобраћај и транспорт,
20. Глигорић Владимиром, студентом IV године
Факултета техничких наука Нови Сад, смјер саобраћај и
транспорт,
21. Гавриловић Свјетланом, студентом III године
Универзитета „Бијељина“, смјер психологија,
22. Томица Драганом, студентом III године
Педагошки факултет Бијељина, предшколско образовање,
23. Авлијаш Милошем, студентом III године
Факултета за менаџмент Брчком, смјер грађевинарство и
архитектура,
24. Зечевић Дамиром, студентом IV године
Факултет пословне економије, пословна информатика,
25. Ђурић Викторијом, студентом III године
Слобомир П универзитет, Правни факултет и
26. Стијовић Марком, студентом V године
Медицински факултет Нови Сад, медицина.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-3/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 14. март 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број,
97/16), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), члана 9.
Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената
(„Службени гласник општине Бијељина“, број 14/06) и
члана 27. став 2. 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 ВРСТАМА И СТРУКТУРИ ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ
ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У
АКАДЕМСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
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I
У акдемској 2016/2017. години из буџета Града
Бијељина ће се финансирати израда једне докторске тезе и
два магистарска рада или његова еквивалента.
II
Финансирање
научноистраживачких
радова
вршиће се искључиво кроз израду завршних научних
саопштења (магистарски рад или његов еквивалент,
докторска теза) који својом структуром и научним дометом
могу допринјети напретку и развоју Града Бијељина .
III
Финансирање израде завршних научноистраживачких
радова одобриће се након спроведеног поступка по јавном конкурсу.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431-1/17
Б и ј е љ и н а,
Датум, 15. март 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број : 97/16), члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број 70/12) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 08/13, 27/13
и 30/16), а у вези са Уредбом о накнадама за службено
путовање у земљи и иностранству за запослене у јавном
скетору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 73/10), Градоначелник Града Бијељина дана,
16.03.2017.године доноси:
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се појам службеног
путовања као и начин остваривања накнада за службено
путовање за запослене функционере, службенике и друге
запослене у Градској управи Града Бијељина.
Накнаде за службено путовање обухватају:
-обрачун накнада за смјештај и ноћењe,
-обрачун накнаде за исхрану- дневница,
-обрачун накнада за трошкове превоза,
-обрачун накнада за остале трошкове везане за
службено путовање.
Члан 2.
Службено путовање у земљи је, у смислу овог
правилника, путовање из једног мјеста у друго на територији
Републике Српске односно Босне и Херцеговине.
Службено путовање у иностранство је службено
путовање из Републике Српске односно Босне и Херцеговине
у страну државу и обрнуто, из једне стране државе у другу
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и из једног мјеста у друго на територији стране државе.
Члан 3.
Трошкови смјештаја и ноћења на службеном
путовању обрачунавају се у висини плаћеног хотелског
рачуна, али највише до висине цијене ноћења у хотелу друге
категорије (хотел са четири звјездице) у мјесту службеног
боравка.
Члан 4.
Под дневницом, у смислу овог правилника
подразумијева се, накнада трошкова за исхрану на
службеном путовању.
Дневница за службено путовање обрачунава се за
свака 24 часа проведена на службеном путу и то:
- једна дневница се обрачунава за путовање које
траје дуже од 12 часова,
- за путовање које траје од 8 до 12 часова обрачунава
се пола дневнице,
- за путовање које траје до 8 часова не врши се
обрачун дневнице.
Члан 5.
Дневнице за службено путовање у иностранство
обрачунавају се од часа преласка границе Босне и
Херцеговине, а за дневице одређене за страну земљу из
које се долази обрачун се врши до часа уласка у Босну и
Херцеговину.
У случају да се за службено путовање користи
авион као превозно средство, дневница из става 1. овог
члана обрачунава се од часа поласка авиона са посљедњег
аеродрома и то до часа доласка на први аеродром у
Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.
Ако се службено путује у више земаља, дневница
из става 1. овог члана се обрачунава за сваку страну земљу
посебно али само у случају да боравак у тој земљи траје
дуже од 12 часова.
Члан 6.
Дневница за службено путовање у земљи утврђује
се у износу од 20,00 КМ.
Дневница за службено путовање у иностранству
утврђује се у износу за сваку земљу појединачно и то
у складу са Прилогом Уредбе о накнадама за службена
путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 73/10).
Члан 7.
Дневница за службено путовање умањује се за 50%
уколико је на службеном путовању обезбијеђена исхрана.
У случају када су у цијену авио-карте урачунати
трошкови за исхрану и смјештај, али само због прекида
путовања, дневница се умањује за 80%.
У случају када су у цијену авио-карте урачунати
само трошкови за смјештај, али само због прекида путовања,
дневница се умањује за 30%.
Трошкови коришћења кола за спавање на
службеном путовању у иностранству признају се у следећим
случајевима:
- ако путовање траје непрекидно 24 часа,
- ако се путује ноћу од 22 часа до 6 часова ујутро и
- ако се путује најмање 6 часова ноћу и то у времену
након 20 часова.
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Члан 8.
Накнада трошкова за превоз на службеном
путовању у земљи и иностранству обрачунава се у висини
стварних трошкова за предвиђено превозно средство на
одређеној релацији путовања.
Члан 9.
Запослени, по одобрењу, може користити властити
путнички аутомобил за службено путовање, али само
у случају да послодавац нема на располагању службено
возило, а да употреба неког другог превозног средства не
одговара потребама службеног путовања.
Обрачун накнада трошкова превоза из става 1. овог
члана врши се у висини од 20% цијене литра горива за сваки
пређени километар на службеном путу.
Члан 10.
Службено путовање у земљи и у иностранство
врши се на основу налога за службено путовање.
Налоге за службено путовање потписују, уз усмену
сагласност Градоначелника, начелници одјељења или
руководиоци самосталних одсјека.
Запосленима
у
Кабинету
Градоначелника,
начелницима одјељења и руководиоцима самосталних
одсјека, путне налоге за службено путовање потписује
Градоначелник или лице које он овласти.
Путни налог за службено путовање Градоначелнику
потписује Предсједник скупштине Града Бијељина.
Путни налог се не може издати лицу које није
запослено у Градској управи Града Бијељина.
У случају да постоји оправдан разлог да лице, које
није запослено у Градској управи Града Бијељина, треба да
обави службено путовање ради потреба Града Бијељина,
такав однос се регулише посебним уговором.
За службено путовање у иностранству, поред
налога за службени пут, доноси се и Рјешење о упућивању
конкретног лица на службено путовање у иностранство.
Рјешење о упућивању одређеног лица у
иностранство доноси Градоначелник или лице које он
овласти.
Остала питања везана за ток финансијско
књиговодствене документације, а која се односи на поступак
са путним налозима, прописана су у поглављу 5 тачка 5.5
Упутства о току финансијско књиговодствене документације
у Градској управи Града Бијељина („Службении гласник
Града Бијељина“, број 16/16).
Члан 11.
Налог за службено путовање садржи:
- име и презиме лица које путује на службени пут,
- превозно средство које се користи на службеном путу,
- послове које обавља,
- циљ путовања,
- назив државе и мјеста у коју путује,
- дан и час поласка и повратка,
- врсту превоза,
- начин обрачуна трошкова.
Члан 12.
Аконтација на име трошкова службеног путовања
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може се исплатити на основу издатог налога за службено
путовање, а у висини процијењених трошкова.
Висина одобрене аконтације уписује се у путни налог.
Члан 13.
Накнада трошкова за службено путовање исплаћује
се на основу обрачуна путних трошкова на путном налогу и
писаног извјештаја уз путни налог који сачињава запослени.
Путни налог се подноси најкасније у року од седам
дана од дана завршетка службеног путовања, уз претходну
овјеру овлаштеног лица.
Уз обрачун путних трошкова и писани извјештај,
запослени који је био на службеном путовању врши
правдање примљене аконтације за службено путовање
и прилаже доказе о оствареним трошковима као што
су рачуни за хотелски смјештај, рачуни за коришћење
превоза, рачуни за спаваћа кола или бродске кабине, курс
националне валуте или доказ о замјени валуте , као и друге
доказе о трошковима насталим на службеном путовању, а
који се правдају у складу са правилником.
Уколико се уз путни налог не приложи курс
националне валуте из става 3. ово члана, примјењиваће се
курс који је утврдила Централна банка Босне и Херцеговине
за период у којем је службено путовање трајало.
Члан 14.
Запосленом који није оправдао трошкове
претходног службеног путовања у року из члана 13. став
2. овог правилника не може се издати налог за наредно
службено путовање.
Ако запослени не изврши поврат исплаћене
аконтације или исту не оправда у складу са чланом 13. став
3 овог правилника, послодавац може против запосленог
покренути и дисциплински поступак, а све у складу са
прописима којима се уређује ова област.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о накнадама трошкова за службено
путовање („Службени гласник општине
Бијељина“,
број:26/07).
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-135-4/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 16. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

23. март 2017.
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-19/17 од 16.03.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 154 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 90“
улица Филипа Вишњића бр. 90 Бијељина, са сљедећим
подацима:

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: Снежана Мијатовић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 90“ улица Филипа Вишњића бр. 90
Бијељина, Регистарски лист број: 154.
Оснивачи: 24 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање

Број: 02/3-372-19/17
Бијељина,
Датум: 16. март 2017.године

Службено лице органа
в.д. начелник одјељења
Томица Стојановић,с.р.

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/17
1

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-Н-01/17

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ИП-03/17

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-04/17

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-26/17

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-07/17

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-15(4 ЛОТА)/17 4

8.

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4
РАДОВА ШИФРА: БИЗ-02/17

9.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
5
НАБАВКЕ СЗП-07(3ЛОТА)-ЛОТ 1-П1/16

10. ОДЛУКА О ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
6
НАБАВКЕ БИЗ-03/17
11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-24(2ЛОТА)/17
12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
КГН-03(2ЛОТА)/17

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
СКП-19/17
15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
ПЉ-01/17
16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
ДД-Н-01-П1/16
17. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
СКП-20/17
18. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11
СКП-12(2 ЛОТА)/17
19. РЈЕШЕЊЕ
О
ДОДЈЕЛИ
СТУДЕНТСКИХ
СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2016/2017.
12
ГОДИНИ
20. РЈЕШЕЊЕ О ВРСТАМА И СТРУКТУРИ
ЗАВРШНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ
12
2016/2017.ГОДИНИ
21. ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА
13
СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА ВИШЊИЋА
15
90“ БИЈЕЉИНА

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
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