Службени гласник
Града Бијељина
Година LI

8. мај 2015. године

На основу члана 60. и 62. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени глсник
Републике Српске”, број: 71/12 и 52/14), члана 30. алинеја
23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 38. став 2. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на 33. сједници одржаној дана 8. маја 2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Град Бијељина ће се краткорочно кредитно
задужити код банке, у износу од 500.000,00КМ, ради
елиминисања
проблема условљених привременим
дефицитом из готовинског тока и у складу са Иницијативом
Скупштине Града број 01-013-32-4/15 од 24.4.2015. године.
II
Кредитна средства од 500.000,00КМ ће се
употребити за исплату подстицаја пољопривредним
произвођачима, за која су стекли право у 2014. години.
III
Кредитна средства реализоваће се по следећим
условима:
- повлачење кредитних срeдстава извршиће се у
2015. години, одмах по добијању Сагласности Министарства
финансија,везане за ову Одлуку
- рок отплате: 5 мјесеци од 31.08.2015.-31.12.2015.
године
- максимални износ главнице задужења
500.000,00КМ
- максимална каматна стопа: номинална 2%;
ефективна 2.06%КМ, што износи 4886,37КМ
- максимални сви остали трошкови реализације
кредита (пренос средстава) 115,00КМ једнократно
- максимално кредитно оптерећење 505.001,37KM
(500.000,00КМ+4.886,37КМ+ 115,00КМ)
- мјесечни ануитет 101.000,27КМ
- обезбјеђење: средства на жиро рачуну Града
IV
Kвантификације у складу са ограничењима дуга и
доспјали неизмирени дуг по раније узетим кредитима:
Дугорочно задужење:
- стање главнице по дугорочним кредитима на дан
31.03.2015. године износи 35.739.704,19КМ, стање камате
6.302.173,62КМ.
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Краткорочно задужење:
- Град Бијељина нема неотплаћених краткорочних
кредита.
- Приходи 2014. године износе 35.620.351,00КМ
(порески и непорески приходи без грантова и трансфера)
- Висина кредитног задужења по овој одлуци
износи 505.001,37КМ.
- 505.001,37 / 35.620.351,00КМ=1,4%.
V
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-40/15
Бијељина,
Датум, 8. мај 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 68. Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 71/12 и 52/14), члана 30. алинеја
23. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
38. став 2. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на 33. сједници одржаној дана 8. маја 2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ГАРАНЦИЈИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
ЈУ БАЊЕ “ДВОРОВИ”
I
Град Бијељина биће Гарант по кредиту Јавној
установи “Бања Дворови “ у износу од 463.506,12КМ од чега
се на главницу односи 350.000,00КМ, камату 106.490,90КМ и
остале трошкове реализације кредита 7.315,62КМ.
Одлука о Гаранцији доноси се у складу са Закључком
Скупштине Града број: 01-013-32-19/15 од 24.04.2015.
године и у складу са Одлуком о кредитном задужењу број:
01-141/2015 од 26.02.2015. године усвојеном од стране
Управног одбора Јавне установе „Бања Дворови”.
Јавна установа Бања “Дворови” ће средства
кредита искористити за финансирање обавеза насталих
услед поплава које су задесиле Семберију 2014. године и у
складу с тим за предузимање активности на консолидацији
пословања Бање.
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По Записнику број: 152/14, штете у Јавној установи
“Бања Дворови” су процијењење у износу од 606.706,00КМ.
Кредит се реализује по номиналној каматној стопи од 11%
и ефективној од 12,54%.
Кредит ће се реализовати
2015. године по
доношењу ове Одлуке о гаранцији и по добијању
сагласности од Министарства финансија РС.
Отплата ће се извршити у року од 5 година, у 60
мјесечних рата и то од 31.05.2015. - 30.04.2020. године.
II
На име обезбјеђења поврата кредита Град Бијељина
ће предати Банци мјенице и “бјанко” налоге за плаћање.
III
“Квантификације у вези са ограничењем дуга по
основу Гаранција на дан 31.03.2015. године су следеће:
А) Издате Гаранције
1. Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од
20.07.2006., са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027. године
(17 година), по основу Супсидијарног уговора између
Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП у
износу од 1.064.555,41SDR, што на дан 28.04.2015. године
износи 2.437.830,00КМ. Просјечно годишње оптерећење
износи 143.402,00КМ.
2. Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од
22.12.2006., са роком важења 15.10.2013.-15.04.2025. године
(12 година), по основу Супсидијарног уговора између
Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО-ДЕП у
износу од 1.109.520,00 SDR, што на дан 28.04.2015. године
износи 2.507.515,00КМ. Просјечно годишње оптерећење
износи 208.960,00КМ.
3. Дуг по основу гаранције ЈП “Еко деп” по
Одлуци о задужењу ЈП “Еко-деп” код Свјетске банке по
Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу
од 670.000,00 Евра, са роком важења од 15. децембра
2016. године до 15. јуна 2028. године (12 година), што на
дан 28.04.2015. године износи 1.943.670,00КМ. Просјечно
годишње оптерећење износи 161.973,00КМ.
4. Дуг у складу са подршком зајму по основу
Уговора о подршци зајму између Републике Српске и
општине Бијељина и Европске банке за обнову и развој
(EBDR), по пројекту “Изградња система скупљања
отпадних вода на подручју општине Бијељина”, са роком
важења од 31.01.2011.-31.07.2022. године (11 година) у
износу од 7.000.000,00 Еvra, што на дан 28.04.2015. године
износи 13.690.810,00КМ. Просјечно годишње оптерећење
износи 1.244.619,00КМ.
5. Дуг по основу гаранције Јавном предузећу
“Дирекција за развој и изградњу града”, по Одлуци број:
01-022-111/11 од 2. новембра 2011. године износи на дан
28.04.2015. године 1.000.000,00КМ, са роком важења
31.12.2011.-31.12.2015. (4 године). Просјечно годишње
оптерећење износи 250.000,00КМ.
6. Дуг по основу гаранције по Уговору број: 02370-1572/11 од 06.12.2011. године о регулисању обавезних
права и обавеза између Републике Српске и општине
Бијељина о обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза
из Споразума о гаранцији између БиХ и Европске банке за
обнову и развој по Пројекту “Изградња система сакупљања
отпадних вода на подручју општине Бијељина”- фаза II, у
износу од 5.000.000,00 Евра са роком важења од 15 година.,
што на дан 28.04.2015. године износи 9.779.150,00КМ.
Просјечно годишње оптерећење износи 651.944,00КМ.
7. Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања
Дворови у износу 323.098,00КМ, период отплате кредита
ЈУ Бање “Дворови” од 01.01.2013.-31.12.2018. године (5
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година), што на дан 31.1.2013. године заједно са каматом
и осталим трошковима износи укупно 323.098,00КМ.
Просјечно годишње оптерећење износи 64.620,00КМ.
Б) Потенцијално задужење по овој Одлуци:
Гаранција по кредиту Јавној установи “Бања Дворови”
која заједно са каматом и осталим трошковима износи
463.806,52КМ.
Просјечно
годишње
оптерећење
износи
92.761,00КМ.
Ц) Укупна годишња изложеност Града Бијељина
дугу по издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплате
дугова:(А+Б) износи 2.818.279,00КМ (143.402,00КМ+208.9
60,00КМ+161.973,00КМ +1.244.619,00КМ.+ 250.000,00КМ.+
651.944,00КМ+64.620,00КМ.+92.620,00КМ)
Д) Укупан приход Града Бијељина 2014. године
Укупан приход који садржи само пореске и непорески
приходе, без грантова, трансфера и обрачунских прихода,
износи 35.620.351,00КМ
Е) Проценат задужености по основу остварених
Гаранција
Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по
Гаранцијама, заједно са потенцијалом Гаранцијом по
Одлуци износи 7,9% (КМ2.818.279,00/35.620.351,00КМ)
IV
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-41/15
Бијељина,
Датум, 8. мај 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, 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 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 03/15) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-11/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-11/15

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
мјесних заједница Града Бијељина

на подручју сеоских
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III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
50.000,00 КМ (НЕТО = 42.735,04 КМ). Средства у износу
од 50% вриједности набавке тј. износ од 25.000,00 КМ ће
обезбједити грађани мјесних заједница , а 25.000,00 КМ
ће обезбједити Град из буџета за 2015. годину са буџетске
ставке: ‘’Изградња комуналне инфраструктуре (путна
, водоводна , електро , канализација , гасификација ,
Дирекција за изградњу и развој , надзор , пројектовање )’’
економски код 511 100, потрошачка јединица 000 5170
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао
, а обавеза Наручиоца радова је да извођача уведе у посао
најкасније за 10 дана од дана потписивања уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-62/15
Бијељина
Датум: 15. април 2015. године
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школских објеката и спомен обиљежја
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
45.000,00 КМ (НЕТО=38.461,54 КМ). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина’’ економски код: 412 800; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2015.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: 02-404-63/15
Бијељина
Датум, 23. април 2015. 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: 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 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), и Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 03/15),
Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-05/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-05/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих
услуга:
Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних
површина у мјесним заједницама око Домова културе,

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-06/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки
дана 16.03.2015..године и у Сл.гласнику БиХ бр.24/15 од
23.03.2015.године,а која се односи на набавку услуга: “
Кошење и грабање Градског парка“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Патриот“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
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критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО „Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 81.447,49 КМ

8. мај 2015.

Лот 1: Санација оштећене саобраћајне – путне и каналске
инфраструктуре на подручју Града Бијељина настале у
поплавама 2014. године
1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 36/15 од
28.04.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

Лот 2: Санација - асфалтирање улице Београдска у
МЗ Дворови (дужине око 200 м1) и осталих прекопа

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 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.

Лот 3: Затрпавање канала и санација пољопривредне
парцеле у МЗ Дворови

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-36/15
Бијељина
Датум: 29. април 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
II
Лот 1: Санација оштећене саобраћајне – путне
и каналске инфраструктуре на подручју Града Бијељина
настале у поплавама 2014. године
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
40.077,18 КМ
2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
51.533,05 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 40.077,18 КМ
Лот 2: Санација - асфалтирање улице Београдска у
МЗ Дворови (дужине око 200 м1) и осталих прекопа
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: 19.883,80 КМ

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-27(3 лота)/15
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 01.04.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.28/15 од
06.04.2015.године, а која се односи на набавку : “ Санација
инфраструктуре оштећене у поплавама 2014. године“,
понуде су доставили следећи понуђачи

Лот 3: Затрпавање канала и санација пољопривредне
парцеле у МЗ Дворови
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 „Бук промет“ Бијељина
2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

9.991,80 КМ
10.632,38 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 9.991,80 КМ
`III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 44 /15 од
24.04.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

8. мај 2015.

Службени гласник Града Бијељина

IV
Изабрани понуђачи дужни су 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 понуђачи у горе наведеном
року не доставе тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ
доставља предлог уговора оном понуђачу чија је понуда на
ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-44/15
Бијељина
Датум: 30. април 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 Ф-01/15
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума са више
понуђача, објављеном на Порталу јавних набавки дана
03.04.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.30/15 од 13.04.2015.
године, а која се односи на набавку услуга : “Пружање
банкарских услуга “, понуде су доставили следећи понуђачи
1. А.Д. Банка Српске, Бања Лука
2. А.Д. Unicredit bank, Бања Лука
3. А.Д. НЛБ Развојна банка, Бања Лука
4. А.Д. Sberbank, Бања Лука
5. А.Д. Нова банка, Бања Лука
6. А.Д. Pavlovic internacional bank, Бијељина
7. Д.Д. Sparkasse bank, Сарајево
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
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је да понуде А.Д. Банка Српске, Бања Лука, А.Д. Unicredit bank, Бања Лука, А.Д. НЛБ Развојна банка, Бања Лука и
А.Д. Sberbank, Бања Лука нису испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Понуда А.Д. Банка Српске, Бања Лука није
испунила услове предвиђене тачком 13. б) тендерске
документације(услови за квалификацију) из разлога
што није достављен Цертификат као доказ о чланству за
осигурање депозита у БиХ.
- Понуда А.Д. Unicredit bank, Бања Лука није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што Образац за цијену понуде није попуњен у
складу са тендерском документацијом јер није наведена
тарифа за издавање гаранција по основу којих се Град
Бијељина појављује као гарант(редни бр.10 у Обрасцу за
цијену понуде).
- Понуда А.Д. НЛБ Развојна банка, Бања Лука није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што нацрт уговора није достављен како је
предвиђено тачком 27. тендерске документације.
- Понуда А.Д. Sberbank, Бања Лука није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што нацрт уговора није достављен како је предвиђено
тачком 27. тендерске документације.
Понуде А.Д. Нова банка, Бања Лука, А.Д. Pavlovic
internacional bank, Бијељина и Д.Д. Sparkasse bank, Сарајево
у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
Комисија је извршила вредновање понуда које су
испуниле услове предвиђене тендерском документацијом,
на основу критеријума дефинисаних као:
1. Каматна стопа на депонована средства по виђењу
- 35 бодова
2. Тарифа за обављање платног промета до 10.000,00
КМ - 15 бодова
3. Тарифа за обављање платног промета преко
10.000,00 КМ - 15 бодова
4. Тарифа за обрачунавање затезних камата по
захтјеву Града– 10 бодова
5. Тарифа за остале банкарске услуге ( вођење
пословног рачуна , полог готовине , исплата готовине,и
плаћање унутар банке до 1.000,00 КМ и преко1.000,00 КМ,
издавање банкарских гаранција по основу којих се, у складу
са законом Град Бијељина појављује као гарант) – 25 бодова,
и сачинила следећу збирну табелу бодовања по задатим
критеријумима :
ɇȺɁɂȼ ȻȺɇɄȿ
ɇɈȼȺ ȻȺɇɄȺ
ȺȾ ȻȺȵȺ
ɅɍɄȺ
1. Ʉɚɦɚɬɧɚ ɫɬɨɩɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɜɢɻɟʃɭ
2. Ɍɚɪɢɮɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ ɞɨ 10.000,00 ɄɆ
3. Ɍɚɪɢɮɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ ɩɪɟɤɨ 10.000,00 ɄɆ
4. Ɍɚɪɢɮɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ɡɚɬɟɡɧɢɯ
ɤɚɦɚɬɚ ɩɨ ɡɚɯɬʁɟɜɭ Ƚɪɚɞɚ
5. Ɍɚɪɢɮɚ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ
( ɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɪɚɱɭɧɚ , ɩɨɥɨɝ
ɝɨɬɨɜɢɧɟ , ɢɫɩɥɚɬɚ ɝɨɬɨɜɢɧɟ,ɢ ɩɥɚʄɚʃɟ
ɭɧɭɬɚɪ ɛɚɧɤɟ ɞɨ 1.000,00 ɄɆ ɢ
ɩɪɟɤɨ1.000,00 ɄɆ, ɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ
ɫɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ Ƚɪɚɞ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɨ ɝɚɪɚɧɬ)
- ɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɪɚɱɭɧɚ
- ɩɨɥɨɝ ɝɨɬɨɜɢɧɟ
-ɢɫɩɥɚɬɚ ɝɨɬɨɜɢɧɟ
-ɩɥɚʄɚʃɟ ɭɧɭɬɚɪ ɛɚɧɤɟ ɞɨ 1.000,00
ɄɆ
-ɩɥɚʄɚʃɟ ɭɧɭɬɚɪ ɛɚɧɤɟ ɩɪɟɤɨ1.000,00
ɄɆ
-ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ
Ƚɪɚɞ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɨ ɝɚɪɚɧɬ

AD PAVLOVIû
INTERNATIONAL
BANK

22

35

15
15
10

5

9

10

5

5

10

10

10

25

5
5
5

5
5
5

5

5
5

5
1
ɭɤ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
26
ɍɄɍɉɇɈ

SPARKASSE DD
SARAJEVO

10
5
5
5
5
5

5
ɭɤ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
30
67 ɍɄɍɉɇɈ

3
ɭɤ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
28
85 ɍɄɍɉɇɈ

44
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На основу збирне табеле утврђена је ранг листа са
укупним бројем бодова:
ȻȺɇɄȺ
AD PAVLOVIû INTERNATIONAL BANK,
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ȺȾ ɇɈȼȺ ȻȺɇɄȺ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
DD SPARKASSE BANK, ɋɚɪɚʁɟɜɨ

ȻɈȾɈȼɂ

ɊȺɇȽ

85

1

67
44

2
3

IV
На основу наведеног, Оквирни споразум за Пружање
банкарских услуга ће се закључити са три понуђача и то:
1. АД Pavlovic internacional bank, Бијељина
2. АД Нова банка, Бања Лука
3. Sparkasse bank, Сарајево
V
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 23/15 од
20.04.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
VI
Изабрани понуђачи дужани су да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђују вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама
БиХ.
Уколико изабрани 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.
VII
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-23/15
Бијељина
Датум: 4. 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 :

8. мај 2015.

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-02/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2015..
године и у Сл.гласнику БиХ бр.28/15 од 06.04.2015.године,а
која се односи на набавку радова: “ Реконструкција и
адаптација бивше галерије у згради Градске управе Града
Бијељина“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Елмонт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО „Елмонт“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 155.135,09 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 48/15 од
29.04.2015.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 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.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-48/15
Бијељина
Датум: 4. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

8. 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
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-20/15
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 14.04.2015..године,а која се односи
на набавку радова: “ Израда и одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 34.844,42 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 55/15 од
29.04.2015.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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-55/15
Бијељина
Датум: 4. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЉЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА
И ПРИМЈЕНЕ АЛТЕРНАТИВНИХ МЈЕРА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА
I
Именује се Радна група за имплементацију акционог
плана превенције малољетничког преступништва у оквиру
Пројекта „Заштита дјеце изложене ризику и контакту са
законом у Босни и Херцеговини“, а који имплементира
УНИЦЕФ БиХ, у сарадњи са Бироом за људска права Тузла,
а у саставу:
1. МИЛАН СИМЕУНОВИЋ, директор Центра за
социјални рад Града Бијељина,
2. ЉУБИША ТАНАЦКОВИЋ, самостални стручни
сарадник за здравство, социјалну заштиту и хуманитарне
дјелатности у Градској управи Града Бијељина,
3. МИЛАН СТОЈАНОВИЋ, педагог – психолог у
Центру за социјални рад
Бијељина,
4. СЛАВИЦА КОВРЛИЈА, специјални педагог у
Центру за социјални рад Бијељина,
5. САЊА ЛАЛЕ, инспектор крим. полиције у
Центру јавне безбједности Бијељина,
6. МАРИНКО СЛАДИЋ, судија у Основном суду
Бијељина,
7. РАДЕНКО ТОДОРОВИЋ, представник Техничке
школе „Михајло Пупин“ Бијељина,
8. БИЉАНА МИЋИЋ, дефектолог у Центру за
ментално здравље Бијељина,
9. ЈАГОДА ТОДОРОВИЋ, педагог у Основној
школи „Јован Дучић“ Бијељина,
10. ДАНИЦА СТЈЕПАНОВИЋ, тужилац у
Окружном јавном тужилаштву Бијељина,
11. ИВАНА КРУНИЋ, представник Омладинског
савјета Бијељина,
12. СРЂАН ГАЈИЋ, командир Полицијске станице
Бијељина.
II
Задатак Радне групе је да врши имплементацију
активности предвиђених Пројектом УНИЦЕФ-а, СИДЕ и
СДЦ, а усмјерених на примјену и развијање алтернативних
мјера при поступању с дјецом у контакту са законом, те
других активности у оквиру превенције малољетничког
преступништва на подручју Града Бијељине. Пројекат се
реализује у периоду од 1,5 годину.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:
Бијељина,
Датум,

На основу члана 61. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13.)

Број 9 - Страна 7

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

