Службени гласник
Града Бијељина

Година LI

25. мај 2015. године

На основу члана 43. Закона локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е

Члан 2.
Средства планирана у буџету Града Бијељина за
финансирање пројеката, расподјељују се у складу са чланом
8. Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина (Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 22/14), и то:
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

ОДЛУКУ

1.

Члан 1.
Одобрава се исплата финансијских средстава у
укупном износу од 20.000,00 КМ општини Куманово у
Македонији, на име хуманитарне помоћи за санацију штете
настале услед мајских немилих догађаја.
Члан 2.
Средства у износу од 20.000,00 КМ уплатиће се на
рачун хуманитарног угружења „ Мајка“ , swift KOBSMK2XKUB, матични број: 4398203, девизни број: 0270100028120 ,
ЈИБ: 4017992105962.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “ .
Број: 02-014-1-518/15
Бијељина
Датум, 13. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43 Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62 Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13) и члана 16 Одлуке о
поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју
Града Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:
22/14), Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
из буџета Града Бијељина намијењених за финансирање
пројеката удружења грађана у 2015. години, а на основу
расписаног јавног огласа.

БРОЈ 10 / 2015

ɇɚɡɢɜ ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɋɉȾ ''ɋɪɛɚɞɢʁɚ’’
ɋɄɍȾ ''ȳɚʃɚ'',
ɇɨɜɨ ɧɚɫɟʂɟ ȳɚʃɚ
ɄɍȾ ''Ⱦɜɨɪɨɜɢ'',
Ⱦɜɨɪɨɜɢ
Ȼɨɲʃɚɱɤɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦʁɟɬɧɢɱ
ɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ
''Ɇɭɥɚ-Ⱥɥɢʁɚ
ɋɚɞɢɤɨɜɢʄ'', ȳɚʃɚ
ȾȾȾɄ ''Ɂɞɪɚɜʂɟ''

ȿɤɨɥɨɲɤɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ
''ȿɤɨ-ɩɭɬ''
Ⱥɧɫɚɦɛɥ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɢɝɚɪɚ ɢ ɩʁɟɫɚɦɚ
''Ⱦɭɤɚɬ''
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
''ɍɛɭɧɬɭ''

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ

ɉɨɧɨɜɨ ɧɚʁɛɨʂɢ
ɂɥɢɧɞɚɧɫɤɢ ɞɚɧɢ 2015.

Ȼɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ

ɉɪɨɫʁɟɱ
ɧɚ
ɨɰʁɟɧɚ

Ɉɞɨɛɪɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɭ ɄɆ

196

39,2

10.000,0

150

30,0

3.600,00

ɋɟɞɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɦɨɬɪɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɚ ''Ⱦɜɨɪɨɜɢ 2015''

150

30,0

3.600,00

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɭ ɢ ɯɨɪɫɤɭ
ɫɟɤɰɢʁɭ

150

30,0

3.600,00

130

26,0

3.100,00

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɪɜɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɢʁɟɱɟ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ ɋɪɛɢʁɢ
Ʉɚɤɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɟɛɟ ɢ
ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ
ɤɪɨɡ ʁɚɱɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ
Ɋɚɡɜɨʁ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ

125

25,0

3.000,00

124

24,8

2.950,00

123

24,6

2.950,00

ɉɨɡɨɪɢɲɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
''ɉɪɨɬɮɟɫɬ''

ɄɍȾ ''Ȼɚɥɚɬɭɧ'',
Ȼɚɥɚɬɭɧ

Ⱦʁɟɱɢʁɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
''Ȼɚɥɚɬɭɧ2015''

123

24,2

2.900,00

ɋɄɍȾ ''Ƚɥɨɝɨɜɚɰ''

Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɥɚ,
ɨɱɭɜɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
ɢ ɨɛɢɱɚʁɚ

96,0

19,2

2.300,00

ɉɥɟɬɟɧɢɰɚ

96,0

19,2

2.300,00
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Ʉɥɭɛ ɡɚ ɞjɟɰɭ
''Ƚɚɪɮɢɥɞ''
ɋɄɍȾ ’’Ɉɡɪɟɧɫɤɨɝ
ɤɪɚʁɚ'', Ɍɪʃɚɰɢ

Ɉɱɭɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ

95,0

19,0

2.300,00

12.

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚɪɨɞɧɟ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɫɟɨɫɤɢɯ ɨɛɢɱɚʁɚ

94,0

18,8

2.250,00

14.

ɋɄɍȾ
''Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ-ɑɚɪɞɚ
ɱɢɧɟ''
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
''ɋɪɩɫɤɨ-Ɋɭɫɤɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ’’

94,0

18,8

2.250,00

15.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ
Ɋɨɦɤɢʃɚ

Ȼɨʂɟ ɫɭɬɪɚ ɡɚ Ɋɨɦɤɢʃɟ

93,0

18,6

2.250,00

ɄɍȾ ''Ȼɪɨɞɚɰ'',
Ȼɪɨɞɚɰ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ

Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɦɨɬɪɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɚ ’’Ȼɪɨɞɚɰ 2015’’
Ʉʂɭɱ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ
ɠɢɜɨɬ

91,0

18,2

2.200,00

91,0

18,2

2.200,00

ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ
''Ⱥɪɬɚ''
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɥɢʁɟɩɢɯ

ɇɚ ɦɭɰɢ ɫɟ ɩɨɡɧɚʁɭ ʁɭɧɚɰɢ

88,0

17,6

2.100,00

87,0

17,4

2.100,00
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16.
17.
18.

19.

ɐɟɧɬɚɪ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɫɬɢɰɚʃɚ ɩɪɨɮɢɥɧɨɝ ɢ
ɞɨɩɭɧɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

Ɉɛɭɤɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɥɢʁɟɩɢɯ ɢ
ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ ɭɡ ɩɨɦɩʄ ɞɭɝɨɝ
ɛɢʁɟɥɨɝ ɲɬɚɩɚ
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20.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɚɦɩɭɬɢɪɚɰɚ

21.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
''ɍɛɭɧɬɭ''

22.

ɐɪɤɜɟɧɢ ɯɨɪ
''ɋɜɟɬɢ ȭɨɪɻɟ''

23.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɩɨɦɨʄ ɥɢɰɢɦɚ
ɨɛɨʂɪɥɢɦ ɨɞ
Ⱥɭɬɢɡɦɚ
''Ⱦɪɭɝɚɱɢʁɢ ɫɜɢʁɟɬ''

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

87,0

17,4

2.100,00

84,0

16,8

2.000,00

16,8

2.000,00

Ɂɛɥɢɠɚɜɚʃɟ ɨɫɨɛɚ ɨɛɨʂɟɥɢɯ
ɨɞ Ⱥɭɬɢɡɦɚ ɫɚ ɫɩɨʂɚɲɧɢɦ
ɫɜɢʁɟɬɨɦ

84,0

16,8

2.000,00

Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ
ɰɟɧɬɚɪ

ɇɚɱɟɥɧɢɤ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɞɚɧ

83,0

16,6

2.000,00

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɥɭɜɢɯ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ Ɋɟɝɢʁɟ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɞʁɟɰɟ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɫɥɭɯɚ

81,0

16,2

1.950,00

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
''ɉɪɨɧɢ''
ɋɬɪɭɱɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ''ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ Ɋɋ''
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
''ɂɦɩɭɥɫ''
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɚ

ȼɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɨɦ ɞɨ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

81,0

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ''Ⱦʁɟɱɢʁɚ
ɪɚɞɨɫɬ''
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
''Ⱥɪɬɢɫɬ''
ɏɨɪ ''ɋɜɟɬɨɝ ɤɪɚʂɚ
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ''
Ⱦɜɨɪɨɜɢ
Ʉɨɥɨ ɋɪɩɫɤɢɯ
ɫɟɫɬɚɪɚ ''ɋɜɟɬɚ
Ⱥɧɝɟɥɢɧɚ ɋɪɩɫɤɚ''
ɐɪʃɟɥɨɜɨ

36.

37.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ
''ɇɚɲ ɞɨɦ''
ȼɟɥɢɤɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ

38

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
''Ⱦʁɟɱɢʁɢ ɯɨɪ''

39.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ
''Ȼɟɥɢ Ⱥɧɻɟɨ''
Ⱦɜɨɪɨɜɢ

40.

Ʌɢɰɚ ɫɚ ɬʁɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ
ɫɜɨʁɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɉɨɡɨɪɢɲɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɤɨɦɟɞɢʁɚ) ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɟ
''ɋɢɬɨɜɚɰɢʁɚ''
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ ɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɤɨɧɰɟɪɬɢɦɚ

84,0

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɢɧɨɜɚɬɨɪɚ Ɋɟɝɢʁɟ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɟɤɨɥɨɝɢʁɭ ɢ
ɨɞɪɠɢɜɢ ɪɚɡɜɨʁ

35.

Службени гласник Града Бијељина

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ ''Ʌɚɪɚ''

41.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɚɪɚ
''1.ɚɩɪɢɥ''

42.

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
''ɉɪɢʁɚɬɟʂɢ
ɂɥɢʁɚɲɚ''

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɨɜɟ
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ
ɋɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɞʁɟɰɭ ɭ
ɪɢɡɢɤɭ
ɉɭɬ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɩɪɚɜɚ

78,0

78,0

77,0

ɇɟɤɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɞɨɛɢʁɟ ɨɫɦɢʁɟɯ

77,0

ɂɦɚɦɨ ɢ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ

77,0

Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
ɯɚɪɦɨɧɢɤɟ

16,2

1.950,00

15,6

1.900,00

15,6

15,4

1.900,00

15,4

1.850,00

15,4

1.850,00

15,2

1.800,00

ȴɟɬɧɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ

75,0

15,0

1.800,00

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɚɡɛɨʁɚ ɡɚ ɬɤɚʃɟ ɢ
ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ
ɬɤɚʃɟ ɢ ɩɥɟɬɟʃɟ

74,0

14,8

1.750,00

74,0

14,8

1.750,00

ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɨɦ ɨɞɪɠɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

72,0

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɞʁɟɰɟ ɢ ɞʁɟɰɟ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɧɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ

72,0

Ɂɚɩʁɟɜɚʁɦɨ ɡɚʁɟɞɧɨ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɧɚ
ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ ɭ Ɋɟɝɢʁɢ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
ɉɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ-ɞɨɫɬɭɩɧɨ
ɫɟɪɜɢɫɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ
12. ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ
ɯɭɦɨɪɚ ɢ ɫɚɬɢɪɟ
ɉɪɢʁɚɬɟʂɢ ɂɥɢʁɚɲɚ-ɱɜɚɪɢ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ

14,4

14,4

1.700,00

1.700,00

14,4

1.700,00

66,0

13,2

1.600,00

65,0

13,0

1.550,00

65,0

13,0

1.550,00

72,0

60,0

12,0

Члан 3.
На основу Одлуке о додјели средстава,
Градоначелник ће закључити уговоре са удружењима
грађана којима су додијељена средства
Уговором ће се уредити међусобна права и обавезе
у складу са Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Удружења грађана којима су додјељена средства
за пројекте дужна су да Градоначелнику путем Комисије
поднесу извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-435-7/15
Бијељина
Датум: 13. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1.850,00

76,0

Ⱥɮɢɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɦɥɚɞɢɯ

25. мај 2015.

1.450,00

УКУПНО: 101.500,00 КМ

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 32. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 и Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 02/13 и 20/1), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-14/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-14/15

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Редовно одржавање јавне расвјете у Граду Бијељина
и осталим насељеним мјестима на подручју Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 580.000,00 КМ (НЕТО:495.726,50КМ). Средства у износу
од 80.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015.годину,
средства у износу од 200.000,00 КМ ће се обезбиједити из
буџета за 2016.годину, средства у износу од 200.000,00 КМ из
буџета за 2017.годину и средства у износу од 100.000,00 КМ из
буџета за 2018.годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују
средства је ‘’Одржавање јавне расвјете’’, економски код: 412
500; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума.

25. мај 2015.

Службени гласник Града Бијељина

V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од дана закључивања Оквирног споразума до 31.05.2018.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-65/15
Бијељина,
Датум, 30. април 2015. 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 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 Град Бијељина’’,
број: 03/15) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-29 (ц1, 3Лот-а)/15
I
ПРИСТУПА СЕ
јавној набавци радова под
шифром: СКП-29 (ц1, 3Лот-а)/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Изградња инфраструктуре из водопривредних
накнада по програму
Лот 1 – Изградња – реконструкција моста у М.З.
Средња Чађавица, засеок Вујићи
Лот 2 – Ископ канала који је већ започет у Новом
насељу Јања, Канал Ј-1-1-2
Лот 3 – Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф
1000мм у МЗ Балатун – засеок Метеризи на некатегорисаном
путу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 130.000,00 КМ (НЕТО=111.111,11 КМ), (ЛОТ
1=30.000,00КМ (НЕТО=25.641,02КМ), ЛОТ2=92.000,00КМ
(НЕТО=78.632,48КМ), ЛОТ3=8.000,00КМ(НЕТО=6.837,61
КМ)) Средства су обезбијеђена из буџета за 2015.године са
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буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних
путева, крпљење ударних рупа’’ економски код:412 500
и 10.000,00 КМ са буџетске ставке:’’ Инфраструктура из
водопривредних нканада – инвестиције’’ економски код
511100 потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени крајњи рок завршетка предметних
радова за Лот 1, Лот2 и Лот 3 је 60 календарских дана од дана
увођења у посао, а најкасније до 31.10.2015.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: 02-404-67/15
Бијељина,
Датум, 12. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-23(4 лота)/15
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
03.04.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.30/15 од 13.04.2014.
године, а која се односи на набавку : “ Кошење – уређење
путних појаса и кошење амброзије на подручју Града
Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи
Лот 1: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО
1. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица
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2. ДОО „Радиша“ Бијељина
Лот 2: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО
1. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица
2. ДОО „Радиша“ Бијељина
Лот 3: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина –ЗАПАДНИ ДИО
1. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица
2. ДОО „Радиша“ Бијељина
Лот 4: Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
1. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица
II
Лот 1: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО
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
7.539,48 КМ
2. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица 7.991,85 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 7.539,48 КМ
Лот 2: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО

25. мај 2015.

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
10.939,50 КМ
2. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица 11.486,48 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељинаса понуђеном цијеном у
бруто износу од: 10.939,50 КМ
Лот 4: Кошење амброзије на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, прихваћена понуда
ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 22.967,90 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 50 /15
од 29.04.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Понуђач ДОО Радиша“ Бијељина доставио је уз
понуду документацију којом потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Понуђач ДОО“ Dis Company“ Доња Чађавица,као
најповољнији понуђач за лот 4 дужан је да у року од 7 (седам)
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 изабрани понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган ће у складу
са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке за
лот 4.

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

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

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
11.747,03 КМ
2. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица 12.472,59 КМ

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

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

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.

ДОО „Радиша“Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 11.747,03 КМ
Лот 3: Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина –ЗАПАДНИ ДИО
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

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-50/15
Бијељина
Датум: 8. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

25. мај 2015.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-21(2 лота)-15
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08.05.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђачи дужни су да у року од 7
(седам) дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђачи у горе наведеном року не
доставе тражену документацију уговорни орган ће у складу
са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.04.2015.
године и у Сл.гласнику Бих бр.32 /15 од 20.04.2015.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Израда и одржавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина“, понуде су доставили следећи понуђачи:

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

Лот 1: Израда и одржавање хоризонаталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина

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.

1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на
подручју Града Бијељина
1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
II
Лот 1: Израда и одржавање хоризонаталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на
подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 24.487,52 КМ
Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО
„Бук промет“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 29.987,10 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 56 /15 од

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

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 56/15
Бијељина
Датум: 11. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-04/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 23.04.2015.,а која се односи на набавку
услуга: “ Уређење улазно-излазних путних праваца и обала
канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и
чишћење дна канала )“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Патриот“ Бијељина
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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

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 и проведених преговора прихваћена понуда:

ДОО „Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 39.999,14 КМ

Д.О.О. ‘’ПГП Градитељ’’, Бијељина, са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 12.689,01 КМ

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 59/15 од
05.05.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

III
Записник о преговарању број: 02-404-60/15 од
30.04.2015.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.

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

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 59/15
Бијељина
Датум: 11. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-09(3 лота)-лот 1-у2/14
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: “ Утврђивање вишка,
мањка и непредвиђених радова на изградњи централног
церемонијалног-технолошког објекта на Новом градском
гробљу Уговор 2 на Уговор број:02-404-18/14-Лот 1 од
04.04.2014.године ‘’, на преговоре је позван понуђач :
- Д.О.О. ‘’ПГП Градитељ’’ Бијељина

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:02-404-60/15
Бијељина
Датум: 11. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-09(3 лота)-лот 2-у2/14
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку радова: “ Утврђивање вишка и мањка
изведених радова на изградњи стабилних и привремених
ограда на Новом градском гробљу Уговор 2 на Уговор
број:02-404-18/14-Лот 2 од 04.04.2014.године’’, на преговоре
је позван понуђач :
- Д.О.О. ‘’ПГП Градитељ’’ Бијељина

25. мај 2015.

Службени гласник Града 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 и проведених преговора прихваћена понуда:
Д.О.О. ‘’ПГП Градитељ’’, Бијељина, са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 5.227,71 КМ
III
Записник о преговарању број: 02-404-61/15 од
30.04.2015.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:02-404-61/15
Бијељина
Датум: 11. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-01(2 лота)/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
06.04.2015.године и у Сл.гласнику БиХ од 13.04.2015.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Медијско праћење“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем
електронских медија активности градске управе Града
Бијељина , Градоначелника и Предсједника Скупштине

Број 10 - Страна 7

Града уз емитовање обавјештења , огласа и честитки
1. ДОО „Алтернативна телевизија“, Бања Лука
2. ДОО „РТВ БН“ Бијељина
Лот 2: Медијска презентација и промоција Града
Бијељина
1. ДОО „Алтернативна телевизија“, Бања Лука
2. ДОО „РТВ БН“ 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 приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО„Алтернативна телевизија“, Бања Лука није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што није достављена Дозвола Регулаторне
агенције БиХ за емитовање путем других електронских
комуникационих мрежа (сателитско емитовање),како
је предвиђено тачком 13. Б) тендерске документације и
Уговор о изнајмљивању сателита у предходних 5 година са
компанијом власником сателита,како је предвиђено тачком
13. Б) тендерске документације.
Понуда ДОО „РТВ БН“ Бијељина је у потпуности
испунила 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
бруто износу од: 84.240,00 КМ
Лот 2: Медијска презентација и промоција Града
Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО„Алтернативна телевизија“, Бања Лука није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што није достављена Дозвола Регулаторне
агенције БиХ за емитовање путем других електронских
комуникационих мрежа (сателитско емитовање),како
је предвиђено тачком 13. Б) тендерске документације и
Уговор о изнајмљивању сателита у предходних 5 година са
компанијом власником сателита,како је предвиђено тачком
13. Б) тендерске документације.
Понуда ДОО „РТВ БН“ Бијељина је у потпуности
испунила 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
бруто износу од:
86.580,00 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 51 /15 од
14.05.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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- 51/15
Бијељина
Датум: 19. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-02(2 лота)/15
I
У поступку јавне набавке путемконкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 06.04.2015.године, а која се односи на
набавку услуга: “ Објављивање репортажа о активностима
органа Градске управе“, понуду је доставио следећи понуђач:
Лот 1: Објављивање репортажа о активностима из
Кабинета Градоначелника Бијељине у локалним новинама
(колорне стране ) огласа , јавних позива , обавјештења ,
конкурса и лицитација градске управе Града Бијељина
(црно – бијеле стране ) и честитки
1. ЈИП „СИМ“, Бијељина
Лот 2: Објављивање материјала градске управе
Града Бијељина (на специјалном додатку , црно – бијеле
стране ) у локалним новинама
1. ЈИП „СИМ“, Бијељина
II
Лот 1: Објављивање репортажа о активностима из
Кабинета Градоначелника Бијељине у локалним новинама
(колорне стране ) огласа , јавних позива , обавјештења ,
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конкурса и лицитација градске управе Града Бијељина
(црно – бијеле стране ) и честитки
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ЈИП „СИМ“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 13.478,40 КМ
Лот 2: Објављивање материјала градске управе
Града Бијељина (на специјалном додатку , црно – бијеле
стране ) у локалним новинама
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ЈИП „СИМ“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 748,80 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 52 /15 од
13.05.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
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:02-404-52/15
Бијељина
Датум: 19. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-05/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 08.05.2015.године,а која се односи на
набавкууслуга: “Чишћење дивљих депонија и одржавање
јавних површина у мјесним заједницама око Домова
културе, школских објеката и спомен обиљежја“, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Dis Company“ Доња Чађавица
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 „Dis Company“ Доња Чађавица са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 44.812,06 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 63/15 од
18.05.2015.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:02-404-63/15
Бијељина
Датум: 20. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 19. став
1. тачка 2. Закона о систему јавних служби (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 68/07 и 109/12) и члана
62. став 1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник
Града Бијељина д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНИ СТАТУТА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измјени Статута
Аграрног фонда Града Бијељина, број: 79/15 од 09.04.2015.
године.
2. Одлука из тачке 1. овог Рјешења, Одлука Управног
одбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 79/15 од
09.04.2015. године и Мишљење Одјељења за привреду и
пољопривреду Градске управе Града Бијељина, број: 02/13-1-160/15 од 29.04.2015. године налазе се у прилогу овог
Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-506/15
Бијељина,
Датум, 11. мај 2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13),
члана 10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број
14/06) и члана 36. 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 ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У
АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
I
У академској 2014/2015. години из буџета
Града Бијељина финансираће се израда следећих
научностраживачких радова:
1. „ Уговор о лиценци као основ за промет права
индустријске својине“ докторска теза мр Јелене Дамјановић,
магистра пословно правних наука из Бијељине и
2. „ Симулација подужне диференцијације заштите
сихроног генеретора“ мастер рад Слободана савића,
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дипломираног инжењера Електротехнике из Бијељине,
II
Израда научноистраживачког рада из тачке
I овог Рјешења под редним бројем 1. финансираће се
једнократним новчаним износом од 2.000,00 КМ, а под
редни бројем 2. једнократним новчаним износима од
по1.500,00 КМ
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-431- 11/15
Бијељина,
Датум, 18. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
И НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ УСЛУГЕ
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за праћење и надзор над
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града
Бијељина (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1. Драган Петровић, ветеринарски инспектор,
2. Славиша Цацановић, ветеринарски инспектор,
3. Боро Новаковић, комунални полицајац,
II
Задатак Комисије је да прати и врши надзор над
вршењем услуге Хигијеничарска служба на подручју Града
Бијељина, у складу са расписаним тендером и потписаним
Уговором, да о томе сачини Извјештаје и исте достави
Градоначелнику и Одјељењу за привреду и пољопривреду.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-503-1/15
Бијељина
Датум, 19. мај 2015. 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),
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени Гласник
РС“ број: 70/12) и члана 62. Статута Града Бијељина
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(„Службени гласника Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

саставу:

I
Именује се Савјет за запошљавање Града Бијељина, у

1. Предраг Јовић, Градска управа Града
Бијељина,предсједник савјета;
2. Славица Лукић, Завод за запошљавање РС,замјеник
предсједника;
3. Ђорђе Славињак,предсједник Привредног савјета
Града Бијељина, члан;
4. Тања Вујић, Градска Управа Града Бијељина, члан;
5. Мирко Николић, Градска Управа Града Бијељина,
члан;
6. Бојан Ђокић, Градска управа Града Бијељина,члан;
7. Драгорад Васић, Градска управа Града
Бијељина,члан;
8. Стана Божић, Завод за запошљавање РС,члан;
9. Славиша Јовановић, Агенција за мала и средња
предузећа Града Бијељина,члан;
10. Здравко Микић, Аграрни фонд Града
Бијељина,члан;
11. Срђан Остојић, Регионална привредна комора
Бијељина,члан;
12. Раденко Тодоровић, Техничка школа „Михајло
Пупин“,члан,
13. Миле Стевић, Занатско предузетничка комора
Бијељина,члан.
II
Задаци Савјета за запошљавање Града Бијељина су
сљедећи:
- иницира и координира процес израде локалне
политике запошљавања;
- учествује у изради појединачних оперативних
планова (програма/пројеката) у сагласности са Акционим
планом запошљавања и акционим плановима за запошљавање
Владе Републике Српске;
- прати остваривање Акционог плана и појединих
пројеката/програма за запошљавање;
- доноси закључке и даје мишљења о питањима из
своје надлежности и о њима обавјештава органе града;
- даје мишљење на приједлоге прописа и одлука које
доноси Скупштина града Бијељина у областима значајним за
запошљавање;
- усваја годишње и периодичне извјештаје о
остваривању локалне политике запошљавање и подноси их
Скупштини на усвајање;
- координира и подстиче сарадњу између
заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији
њихових активности;
III
Савјет за запошљавање Града Бијељина је у
обавези да о спровођењу Акционог плана достави извјештај
Скупштини града, по потреби, а најмање једанпут годишње.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. а
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објавиће се у „Службеном гласника Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-111-12/15
Мићо Мићић, с.р.
Датум: 24.02.2015. године
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На основу члана 18. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске (“Службени гласник РС”,
број: 111/08, 50/10, 12/13) и члана 62. Статута Града
Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број 8/13),
Градоначелник града Бијељина, доноси
ПРАВИЛНИК

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
СТАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У тачки I. Рјешења о именовању чланова Сталног
привредног савјета Града Бијељина, бр. 02-014-4/14 од
23.06.2014. године („Службени Гласник Града Бијељина,
број: 12/14), умјесто Предрага Јовић, начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду, за члана именује се Миле Пејчић,
в.д. начелник Одјељења за привреду и пољопривреду Градске
управе Града Бијељина.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-3/15
Бијељина,
Датум, 20. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
САВЈЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У тачки I. Рјешења о именовању чланова Савјета за
запошљавање Града Бијељина, бр. 02-111-12/15 од 24.02.2015.
године, умјесто Предрага Јовића, Градска управа Града
Бијељина, предсједник савјета, именује се Миле Пејчић,
Градска управа Града Бијељина.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-32/15
Бијељина
Датум, 20. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

о начину, критеријима и поступку усклађивања
и регистрације редова вожње аутобуских линија
на подручју града Бијељина
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, критерији
и поступак усклађивања и регистрације редова вожње
аутобуских линија на подручју града Бијељина и начин
рјешавања спорова.
Правилник се односи на редове вожње који се
усклађују и региструју код градског органа управе надлежног
за послове саобраћаја.
Члан 2.
У смислу овог правилника утврђују се изрази који
имају слиједеће значење:
1. “Превозник” је предузеће или самостални
привредник регистрован за вршење јавног превоза путника
у друмском саобраћају;
2. “Усклађивање редова вожње” представља радње
чија је сврха успостављање линијског аутобуског превоза на
одређеној релацији;
3. “Ред вожње” је исправа којом се утврђују елементи
за обављање линијског превоза у друмском саобраћају која
садржи: релацију на којој се врши превоз, врста и број
линија, назив превозника, редосљед станица и стајалишта
и њихову удаљеност од почетне станице, вријеме поласка и
доласка на сваку станицу и стајалиште, временски перид у
коме се одржава и рок важења реда вожње;
4. “Стари ред вожње” је регистровани ред вожње у
текућем периоду важења;
5, “Стари ред вожње са промјеном” је реда вожње
настао од старог реда вожње у коме су извршене сљедеће
промјене:
а) увођење или промјена кооперанта
б) измјена назива превозника
в) брисање станица или стајалишта на траси реда
вожње (изузев почетних и завршних)
г) смањење броја полазака
д) увођење новоизграђених стајалишта
ђ) измјена режима превоза у форми смањења броја
дана одржавања;
6. “Нови ред вожње” је приједлог реда вожње за
усклађивање који није настао од старог реда вожње, као и
приједлог настао од старог реда вожње у коме су извршене
промјене које нису наведене под тачком 5. овог члана;
7. “Полазак” је утврђено вријеме започињања
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превоза у полазној станици односно аутобуском стајалишту
са одговарајућом разрадом времена за успутне станице
(стајалишта) и утврђеним временом доласка у завршну
станицу (стајалиште);

дијаграм ангажованости расположивог возног парка према
поднесеним редовима вожње за усклађивање у смислу
доказивања покривености редова вожње са расположивим
транспортним капацитетима.

13. “Приговарач” је превозник, односно овлаштени
представник превозника који у складу са Законом о превозу
у друмском саобраћају и овим правилником има право
приговора на редове вожње у поступку усклађивања и на
поступак усклађивања и регистрације редова вожње;

Члан 6.
Приједлози редова вожње морају бити засновани на
тачним елементима, а прије свега на тачним међустаничним
растојањима (даљинар) између стајалишта.
На једној релацији може се кандидовати само један
ред вожње од стране заинтересованог превозника, са једним
или више полазака/повратака.
Приједлози редова вожње који нису урађени у
складу са одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају
и овог правилника, као и редови вожње са битним грешкама
или ако се захтјев не достави у остављеном временском
периоду, неће бити узимани у поступак усклађивања.

14. “Кооперација” је превоз на линији према реду
вожње који споразумно одржавају два или више превозника;
15. “Временски размак” је временски интервал у
којем се не може регистровати полазак у односу на полазак
из регистрованог реда вожње;
16. “Режим одржавања” је утврђени начин
одржавања линије исписан на регистрованом реду вожње.
ПОСТУПАК УСКЛАЂИВАЊА
Члан 3.
Усклађивање редова вожње врши се једном
годишње, најкасније до 31. маја за текућу годину.
Усклађивање редова вожње обавља Комисија од
најмање три члана коју именује Градоначелник.
У саставу комисије мора бити именован најмање
један дипломирани инжењер саобраћаја друмског смјера.
Комисија из става 2. овог члана води поступак
усклађивања, рјешава по приједлозима и приговорима
превозника у поступку усклађивања редова вожње у складу
са Законом и овим правилником.
Комисија доноси одлуке надполовичном већином.
О спроведеном поступку усклађивања води се
записник који потписује предсједник Комисије.
Члан 4.
Сви превозници који испуњавају услове за
обављање јавног превоза путника у градском и приградском
саобраћају на подручју града Бијељина биће писменим путем
позвани од стране Комисије која спроводи усклађивање
редова вожње и том приликом ће им се оставити рок за
подношење захтјева.
Члан 5.
Уз захтјев, позвана односно заинтересована страна,
треба да приложи:
- рјешење о упису у регистар односно одобрење за
обављање јавног превоза,
- одговарајуће лиценце (за превозника и за возила),
- приједлог редова вожње.
Приједлози редова вожње који се достављају на
усклађивање морају садржати ознаке, декларације и друге
податке унесене у утврђене обрасце.
Заинтересовани превозник може да поднесе редове
вожње за усклађивање у оном обиму за који располаже
транспортним капацитетима у смислу расположивог броја
возила, а што доказује прилагањем одговарајућег броја
лиценци за возила.
Сваки заинтересовани превозник, а уколико се
укаже потреба или на захтјев Комисије, дужан је да достави

Члан 7.
Стари редови вожње и стари редови вожње са
примјеном се у поступку усклађивања само евидентирају,
док се нови редови вожње усклађују.
Члан 8.
Усклађивање се врши на састанку заинтересованих
превозника који организује именована Комисија, а могу
му присуствовати и остали заинтересовани учесници.
Представници заинтересованих превозника морају имати
писмена овлаштења и предати их Комисији прије почетка
састанка усклађивања.
Члан 9.
Усклађивање редова вожње на састанку
усклађивања врши се на следећи начин:
- састанком руководи предсједник Комисије,
- представници превозника предају своја
овлаштења,
- врши се прво читање приједлога редова вожње и
евидентирање приговора,
- обавља се међусобно договарање заинтересованих
превозника о датим приговрима на приједлоге редова
вожње,
- врши се друго читање приједлога редова вожње и
утврђују усклађени и оспорени редови вожње,
У току састанка усклађивања на приједлоге редова
вожње се стављају одређене ознаке које имају следеће
значење:
УП - усклађен по приједлогу
УиП - усклађен по измјењеном приједлогу
УС - усклађен по старом реду вожње
Р - резервисано за договор
О - одустао од приједлога
К - ред вожње који по приговору рјешава Комисија
Члан 10.
Приговоре на приједлоге редова вожње могу
постављати само овлаштени представници заинтересованих
превозника и то само на приједлоге нових редова вожње,
док се на старе редове вожње и на приједлоге старих редова
вожње са промјеном не може приговарати.
Нови редови вожње из предходног става се могу
оспорити само старим редовима вожње и старим редовима
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вожње са промјеном и то само ако се траса новог реда
вожње поклапа са више од 30% дужине трасе приговарача, а
при томе нису испоштована минимална заштитна времена
из члана 11. овог правилника.
Међусобно се могу оспоравати и приједлози нових
редова вожње у временским размацима прописаним у члану
11. овог правилника.
Предложени редови вожње из става 3. овог члана ће
се одбацити из поступка усклађивања редова вожње, осим у
случају када се предлагачи међусобно договоре.
Члан 11.
Минимална заштитна времена у односу на старе
поласке приликом израде нових полазака износе:
а) На линијама до 10 км најмање 10 минута прије и
најмање 7 минута послије утврђеног времена старог поласка
б) На линијама од 10 до 20 км најмање 14 минута
прије и најмање 7 минута послије утврђеног времена старог
поласка
в) На линијама од 20 до 30 км најмање 18 минута
прије и најмање 9 минута послије утврђеног времена старог
поласка
г) На линијама од 30 до 50 км најмање 19 минута
прије и најмање 9 минута послије утврђеног времена старог
поласка
Члан 12.
Приједлози редова вожње се не могу мијењати у
току поступка усклађивања.
Приједлози редова вожње најављених у кооперацији
у случају одустајања једног или више коопераната биће
регистровани на остале кооперанте.
Увођење новог кооперанта у току поступка
усклађивања може се извршитио само уз писану сагласност
свих превозника који су регистровани на реду вожње.
ВАНРЕДНО УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ
Члан 13.
Послије редовног усклађивања и регистрације
редова вожње може се у изузетним случајевимаи и на
приједлог превозника, односно надлежног градског органа
вршити ванредно усклађивање редова вожње, уколико су у
међувремену створени услови и наступили разлози који нису
постојали приликом редовног усклађивања редова вожње.
Оправданост приједлога за ванредно усклађивање
редова вожње оцјењује надлежан градски орган за саобраћај.
Члан 14.
Ванредно усклађивање и регистрација редова
вожње врши се на начин и по поступку као и редовно
усклађивање и регистрација редова вожње који је утврђен у
овом правилнику.
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 15.
Рјешавање приговора изјављених у поступку
усклађивања редова вожње врши комисија из члана 3. овог
правилника.
Приговори из предходног става подносе се писмено
у року од 7 дана од дана завршетка поступка усклађивања,
односно након уручивања приједлога одлуке комисије
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учесницима у поступку усклађивања редова вожње.
Члан 16.
На одговор комисије на изјављени приговор,
подносилац приговора има право жалбе у року од 5 дана.
О поднесеним жалбама рјешењем одлучује Градоначелник.
Члан 17.
Након завршетка поступка усклађивања Комисија
је дужана да у року од 5 дана достави свим превозницима и
надлежаном градском органу за саобраћај, коначну одлуку и
приједлог комисије.
РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ
Члан 18.
Усклађене редове вожње и старе редове вожње
региструје надлежан градски орган задужен за саобраћај
уписом у регистар редова вожње за наредни период.
Регистар редова вожње је јаван.
Члан 19.
Ред вожње се региструје на име превозника који ће
по њему вршити превоз путника на аутобуској линији. Ако
ће се превоз вршити у кооперацији ред вожње се региструје
на име свих коопераната са истим правима и обавезама.
Уз редове вожње у кооперацији морају се приложити
уговори коопераната о одржавању линије.
Члан 20.
По један примјерак свих регистрованих редова
вожње достављају се свим учесницима у поступку
усклађивања, као и инспекцијским органима (градски
саобраћајни инспектор).
ЗАВШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Измјене и допуне овога правилника врши се на
начин и по поступку за његово доношење.
Члан 22.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје
да важи Правилник о начину, критеријима и поступку
усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина број: 17/10).
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Бијељина.
Број: 02-014-1-529/15
Бијељина
Датум, 19.05.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Административне службе Града
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-34/14 од 27.02.2015. године, извршило
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Службени гласник Града Бијељина

је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 89 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Саве Мркаља бр. 1“ Улица Саве Мркаља бр.1, Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Саве Мркаља бр. 1“ Улица Саве Мркаља бр. 1,
Бијељина, Регистарски лист број: 89.
Оснивачи: 12 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Жужа Ранка, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-34/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 27. фебруар 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Административне службе Града
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-46/14 од 21.04.2015. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 95 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Српске војске 3 “, Улица Српске војске бр. 3, Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Српске војске 3“, Улица Српске војске бр. 3, Бијељина,
Регистарски лист број: 95.
Оснивачи: 15 етажних власник зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Ћеха Владана, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-46/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 21. април 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Административне службе Града
Бијељина Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-45/14 од 21.04.2015. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 94 упис оснивања Заједнице етажних власника
„Атинска бр. 6“, Улица Атинска бр. 6, Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
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зграде „Атинска бр. 6“, Улица Атинска бр. 6 , Бијељина,
Регистарски лист број: 94.
Оснивачи: 9 етажних власник зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп. Заједница
у правном промету иступа самостално у оквиру своје
дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном својом
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Тојић Младен, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-45/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 21. април 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-41/15 од 30.03.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 92 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
“Гаврила Принципа 11” Улица Гаврила Принципа бр. 11
Бијељина , са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Гаврила Принципа 11” Улица Гаврила Принципа бр.
11 Бијељина, Регистарски лист број: - 92.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопсптвеним 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: Јовић Симо, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-41/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 30. март 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-40/15 од 30.04.2015. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 91 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
“Његошева 55” Улица Његошева бр. 55 Бијељина , са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Његошева 55” Улица Његошева бр. 55 Бијељина,
Регистарски лист број: - 91.
Оснивачи: 16 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопсптвеним некретнинама или некретнинама узетим у

25. мај 2015.

Службени гласник Града Бијељина

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: Пајић Ђорђе, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-40/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 3. април 2015. године

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-335/15 од 05.03.2015. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 92 упис пререгистрације Заједнице етажних
власника “Кнез Иво од Семберије 30/30 а” Улица Кнез иве
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од Семберије бр. 30/30 а Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде “Кнез Иво од Семберије 30/30 а” Улица Кнез иве од
Семберије бр. 30/30 а Бијељина, Регистарски лист број: 92.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопсптвеним 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: Анђелић Драган, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-35/15
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Стојановић Томица, с.р.
Датум, 5. март 2015. године

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ
1
СРЕДСТАВА ОПШТИНИ КУМАНОВО
2. ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
1
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-14/15
4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-29 (ц1,
3
3Лот-а)/15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
5. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3
СКП-23(4 лота)/15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
6. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5
СКП-21(2 лота)-15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
7. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5
СКП-04/15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
8. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-09(3 лота)-лот 1-у2/14
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
9. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-09(3 лота)-лот 2-у2/14
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
10. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
КГН-01(2 лота)/15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
11. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
КГН-02(2 лота)/15
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
12. ОДЛУКА
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
СКП-05/15
13. РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА АГРАРНОГ
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
9
14. РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
9
15. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ УСЛУГЕ
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
10
16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

О
ИЗМЈЕНИ
РЈЕШЕЊА
18. РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
САВЈЕТА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

О
ЗА

11

19. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈИМА И
ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ
РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
11
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ,,САВЕ МРКАЉА БР. 1”
13
2. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ,,СРПСКЕ ВОЈСКЕ 3”
14
3. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ,,АТИНСКА БР. 6”
14
4. ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ,,ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
11”
14
5. ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ,,ЊЕГОШЕВА 55”
14
6. ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ,,КНЕЗ ИВО ОД
15
СЕМБЕРИЈЕ 30/30 а”

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића

ТИРАЖ: 100 примјерака

10

О
ИЗМЈЕНИ
РЈЕШЕЊА
О
17. РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
СТАЛНОГ
ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
11

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000

ЗА

