
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 17. јун 2015. године  БРОЈ 12 / 2015

 На основу члана 43. Закона локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),  члана 2. Одлуке о кориштењу 
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине 
Бијељина“,број: 21/08), 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 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве у 
укупном износу од 700,00 КМ Ољача Бори из Доњег Црњелова, 
на име помоћи за набавку половних дијелова за поправку 
трактора који је претпио штету услед пружања помоћи око 
одбране од поплава у мају 2014. године на подручју Доњег 
Црњелова.

Члан 2.
 Средства у износу од 700,00 КМ уплатиће се са 
буџетске позиције „текуће помоћи-ванредне помоћи“ ПЈ 
0005120 Кабинет Градоначелника на рачун корисника помоћи 
број: 5544020095720111 код Павловић банке.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “ . 

Број: 02-014-1-675/15 
Бијељина                                                                             
Датум, 12. јун 2015. године                                                    

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 25.  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 измјенама и допунама Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 03/15 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова а под шифром: 
БиЗ-01/15

II
 За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

 Санација породичних стамбених објеката породица 
погинулих бораца 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
85.000,00 КМ (нето= 72.649,58 КМ). Средства су  обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средства 
за рјешавање стамбених питања борачке категорије 
становништва ‘’, економски код 416 100; потрошачка 
јединица 0005180.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка . 

V
 Предвиђени рок за реализацију уговора је  2 мјесеца 
од дана увођења извођача у посао , а извођач ће бити уведен 
у посао 15 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: 02-404-64/15 
Бијељина, 
Датум, 23. април 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
03/15)Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА ШИФРА: СЗП-07 (2Лот-а)/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СЗП-07 (2Лот-а)/15

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

 Осигурање имовине и лица и осигурање и 
регистрација службених аутомобила градске управе Града 
Бијељина
 Лот 1 – Осигурање имовине и лица и градске управе 
Града Бијељина
 Лот 2 – Осигурање и регистрација службених 
аутомобила градске управе Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 56.000,00 КМ    (НЕТО 56.000,00 
КМ), за Лот 1= 40.000,00 КМ (НЕТО 40.000,00 КМ)  и за Лот 2= 
16.000,00 КМ (НЕТО 16.000,00 КМ) .
 - за Лот 1 средства у износу од 16.700,00 се обезбјеђују 
из буџета за 2015. годину и 23.300,00 КМ  из буџета за 2016. 
годину са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине 
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци“ 
економски код 412700; потрошачка јединица 0005240 и 
 - за Лот 2 средства у износу од 6.700,00 се обезбјеђују из 
буџета за 2015. годину и 9.300,00 КМ  из буџета за 2016. годину 
са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга за све 
Лот-ове има се обавити најкасније од 22.07.2015.године до 
21.07.2016.године.                   

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-69/15 
Бијељина, 
Датум, 19. мај 2015. године 

 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), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-02-Анекс II дио Б

 
I

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина, а који се 
односи на набавку услуга: “ Набавка угоститељских услуга 
на подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - Ресторан“5 језера“-“Глобус тим“ ДОО Дворови

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да иста у потпуности  испуњава услове тражене у позиву за 
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и 
проведених преговора прихваћена понуда:

 Ресторан“5 језера“-“Глобус тим“ДОО Дворови, са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 8.572,60 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-71/15 од 
15.06.2015.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”.

Број:02-404-71/15 
Бијељина 
Датум: 17.  јун 2015. године ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић, с.р.
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-03-Анекс II дио Б

 
I

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина, а који се 
односи на набавку услуга: “ Набавка угоститељских услуга 
на подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - ДОО „Етно село Станишићи“Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да иста у потпуности  испуњава услове тражене у позиву за 
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и 
проведених преговора прихваћена понуда:

 ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина, са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 10.536,00 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-72/15 од 
15.06.2015.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”.

Број:02-404-72/15 
Бијељина 
Датум: 17. јун 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 
03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: СЗП-01-Анекс II дио Б

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СЗП-01-Анекс II дио Б

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

 Набавка угоститељских услуга на подручју Града 
Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава за 
реализацију јавне набавке је 11.500,00 КМ.
Средства  ће бити обезбијеђена  из буџета за 2015. годину, и то:
 - 2.000,00 КМ  са буџетске ставке “Трошкови 
репрезентације“ економски код 412 900; потрошачка јединица 
0005110,
 - 4.000,00 КМ  са буџетске ставке “Трошкови 
обиљежавања манифестација значајни датуми“ економски код 
412 900; потрошачка јединица 0005110,
 - 600,00 КМ  са буџетске ставке “Трошкови 
репрезентације“ економски код 412900; потрошачка јединица 
0005120,
 - 500,00 КМ  са буџетске ставке “Остале уговорене 
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005150,
 - 1.400,00 КМ  са буџетске ставке „Материјални 
трошкови службе“ економски код 412 900; потрошачка 
јединица 0005170,
 - 500,00 КМ  са буџетске ставке „Остале уговорене 
услуге-материјални трошкови“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005210,
 - 200,00 КМ  са буџетске ставке „Остале уговорене 
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005180
 - 1.000,00 КМ  са буџетске ставке „Остале уговорене 
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005130
 - 600,00 КМ  са буџетске ставке „Остале услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005240.
 - 700,00 КМ  са буџетске ставке „Остале услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005230.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга је од дана 
потписивања 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: 02-404-73/15 
Бијељина, 
Датум, 26. мај 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) 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), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-04/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ДД-04/15

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих роба:

 НАБАВКА  ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА 2015“

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 3.000,00 КМ.(НЕТО -  2.564,11 КМ ) Средства ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: 
‘’Пројекти подршке   очувања пораста породице, помоћ 
породицама које лијече стерилитет’’ – економски код 416 100; 
потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Крајњи рок за испоруку роба је 26.06.2015.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: 02-404-74/15 
Бијељина, 
Датум, 28. мај 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 88.  Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број: 03/15) 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-15/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под шифром: 
СКП-15/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих 
радова : 
 Набавка и уградња семафорског уређаја на подручју 
Града Бијељина (ул.Мајевичка – Д Туцовића  - Књегиње 
Милице

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
40.000,00 КМ (НЕТО = 34.188,03 КМ). Средства су обезбјеђена 
из буџета  Града  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 Конкурентског 
захтјева за достављање понуда 

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних радова је 
30 календарских дана од дана увођења у посао , најкасније до 
30.09.2015.године . 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-76/15 
Бијељина, 
Датум, 01. јун 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 03/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-26/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под 
шифром: СКП-26/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Изградња јавног паркинг простора на локацији иза 
Робне куће

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 100.000,00 КМ (НЕТО=85.470,08 КМ); Средства су 
обезбијеђена 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 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију је 60 (шездесет) 
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 
30.11.2015.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”.

Број:02-404-75/15 
Бијељина 
Датум: 28. мај 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. 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 измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-02/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
БиЗ-02/15

II
 За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

 РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВНИХ 
ПОКРИВАЧА БОРАЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА 
У АМАЈЛИЈАМА

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 30.000,00 КМ (нето= 25.641,02 КМ). Средства су  
обезбијеђена из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: 
‘’Реконструкција и инвестиционо одржавање’’, економски 
код 511 200; потрошачка јединица 0005180.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступак.

V
 Крајњи рок завршетка радова у року од 30 дана од 
дана увођења извођача у посао, а извођач радова ће бити 
уведен у посао 15 дана од дана потписивања уговора.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-77/15 
Бијељина, 
Датум, 01. јун 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) 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), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-04/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ДД-04/15

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих роба:

 НАБАВКА  ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА 2015“

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 3.000,00 КМ.(НЕТО -  2.564,11 КМ ) Средства ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: 
‘’Пројекти подршке   очувања пораста породице , помоћ 
породицама које лијече стерилитет’’ – економски код 416 
100 ; потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Крајњи рок за испоруку роба је 26.06.2015.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: 02-404-74/15 
Бијељина, 
Датум, 28. мај 2015. године 

 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-11/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 28.04.2015.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.36/15 од 04.05.2015.године, а 
која се односи на набавку радова: “ Изградња  јавне расвјете  
на подручју сеоских мјесних заједница Града Бијељина  ‘’, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Конрам“ Брчко
 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО“Конрам“ Брчко није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из  разлога што је 
тачком 2.1. б) тендерске документације тражена  стручна 
квалификованост запослених код понуђача у смислу 
прилагања доказа за три квалификована КВ електричара, 
а понуђач је доставио доказе за три електротехничара-V 
степен.Понуђач је приликом састављања понуде извршио 
прекуцавање Обрасца за достављање понуде те је у Изјави 
понуђача под тачком 4. изоставио дио оригиналне изјаве 
који се односи на обавезу навођења да се на понуду не 
примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег 
уколико се исти не може примјенити.На основу наведеног 
понуда се сматра невалидном.

 Такође, тачком 4. у Изјави понуђача дефинисано 
је да се на понуду може примјенити преференцијални 
третман домаћег уколико 50% радне снаге која ће радити 
на реализацији уговора о набавци су резиденти БиХ, а 
сами докази да понуда испуњава те услове требају да буду у 
саставу понуде.Као доказ за то, тендерском документацијом 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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је предвиђено да су понуђачи дужни доставити 
списак радника са подацима о мјесту пребивалишта 
и држављанству, у форми Изјаве овјерене од стране 
надлежног органа.Понуђач није доставио доказе да се може 
примјенити преференцијални третман домаћег нити Изјаву 
да се на понуду не примјењује, те се у односу на њега неће 
примјенити преференцијални третман домаћег.

 ДОО „Елмонт“ Бијељина је у потпуности  испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом те је на 
основу  наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде извршено  вредновање,и оцијењено 
да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Елмонт“Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 37.410,14  КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 62 /15 од 
27.05.2015.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. 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.

V I
 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: 03. јун 2015. године 

         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-н-01(2 лота)/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 27.05.2015.године, а која се односи на 
набавку роба: “ Техничка подршка функционисању Одсјека 
за ЛЕР и Европске интеграције“, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 Лот 1: Набавка намјештаја

 1. ДОО „Топ спорт“ Бијељина
 2. ДОО „Еуростил“ Бијељина
 3. ЗР „ИРПА“Бијељина

 Лот 2: Набавка опреме

 1. ДОО „Copitrade“ Бијељина

II 
 Лот 1: Набавка намјештаја

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуде ДОО„Еуростил“ Бијељина и 
ЗР„ИРПА“Бијељина нису испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом и то:
 - Понуда ДОО“Еуростил“ Бијељина није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 - Изјаве из члана 45. и 52. Закона о јавним набавкама 
БиХ нису овјерене код надлежног органа како је предвиђено 
тендерском документацијом,
 -  Није достављен Нацрт уговора,  
 - Понуда није увезана на начин како је предвиђено 
тендерском документацијом су исте у потпуности  испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијом. 

 - Понуда  ЗР„ИРПА“Бијељина није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 - Изјаве из члана 45. и 52. Закона о јавним набавкама 
БиХ нису овјерене код надлежног органа како је предвиђено 
тендерском документацијом,
 -  Није достављен Нацрт уговора,  
 -  Понуда није увезана на начин како је предвиђено 
тендерском документацијом 

 Понуда ДОО“Топ спорт“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде прихваћена понуда,

 ДОО „Топ спорт“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 4.030,77 КМ
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 Лот 2: Набавка опреме

 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  „Copitrade“ Бијељина“ са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 19.326,24 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 68 /15 од 
04.06.2015.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. за лот 1 и 
45. и 47.за лот 2 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.

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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 68/15
Бијељина 
Датум: 08. јун 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
101/04 и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 25.  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 измјенама и 
допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 03/15 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова а под 
шифром: БиЗ-01/15

II
 За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

 Санација породичних стамбених објеката породица 
погинулих бораца 

III
           Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
85.000,00 КМ (нето= 72.649,58 КМ). Средства су  обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средства 
за рјешавање стамбених питања  борачке категорије 
становништва ‘’, економски код 416 100; потрошачка 
јединица 0005180.
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка . 

V
 Предвиђени рок за реализацију уговора је  2 мјесеца 
од дана увођења извођача у посао , а извођач ће бити уведен 
у посао 15 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: 02-404-64/15 
Бијељина, 
Датум, 23. април 2015. године 

 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 
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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-29(ц1,3 лота)/15
 

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 20.05.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.41/15 од 
25.05.2015.године, а која се односи на набавку : “ Изградња 
инфраструктуре из водопривредних накнада по програму“, 
понуде су доставили следећи понуђачи
 Лот 1: Изградња – реконструкција моста у М.З. 
Средња Чађавица, засеок Вујићи

 1. ДОО „Астра план“ Брчко
 2. ДОО „Радиша“ Бијељина

 Лот 2: Ископ канала који је већ започет у Новом 
насељу Јања, Канал Ј-1-1-2

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина

 Лот 3:  Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 
1000мм у МЗ Балатун – засеок Метеризи на некатегорисаном 
путу

 1. ДОО „Астра план“ Брчко
 2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 3. ДОО „Радиша“ Бијељина

II 
 Лот 1: Изградња – реконструкција моста у М.З. 
Средња Чађавица, засеок Вујићи

 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 25.819,22 КМ
 2. ДОО „Астра план“ Брчко 41.664,73 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 25.819,22 КМ

 Лот 2: Ископ канала који је већ започет у Новом 
насељу Јања, Канал Ј-1-1-2

 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 „Радиша“Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 90.266,90 КМ

 Лот 3:  Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 
1000мм у МЗ Балатун – засеок Метеризи на некатегорисаном 
путу

 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  5.855,85 КМ
 2.  ДОО „Астра план“ Брчко   6.715,80 КМ
 3. ДОО „Радиша“ Бијељина   7.999,99 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 5.855,85 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 67 /15 од 
10.06.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Понуђач ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина 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 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.

V I
 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: 17. јун 2015. године 

 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 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 12 - Страна 10 17. јун 2015.

гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-02-Анекс II дио Б

 
I

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина, а који се 
односи на набавку услуга: “ Набавка угоститељских услуга 
на подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - Ресторан“5 језера“-“Глобус тим“ДОО Дворови

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да иста у потпуности  испуњава услове тражене у позиву за 
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и 
проведених преговора прихваћена понуда:

 Ресторан“5 језера“-“Глобус тим“ДОО Дворови, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 8.572,60 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-71/15 од 
15.06.2015.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”.

Број:02-404-71/15 
Бијељина 
Датум: 17.  јун 2015. године 

 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), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-03-Анекс II дио Б

 
I

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина, а који се 
односи на набавку услуга: “ Набавка угоститељских услуга 
на подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - ДОО „Етно село Станишићи“Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да иста у потпуности  испуњава услове тражене у позиву за 
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и 
проведених преговора прихваћена понуда:

 ДОО„Етно село Станишићи“Бијељина, са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 10.536,00 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-72/15 од 
15.06.2015.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”.

Број:02-404-72/15 
Бијељина 
Датум: 17. јун 2015. године 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

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) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају радова 

I
 Испред инвеститора, Градске управе Града 
Бијељина, у Комисију за примопредају радова који се односе 
на „ Изградњу темеља за породичне, стамбене, монтажне 
објекте у Балатуну“ по уговору број: 02-404-32/15 од 
06.04.2015. године, које је извела „Призма“ д.о.о. Бијељина 
именују се:

 1.  Драган Јовановић, дипл.инжењер грађевине
 2.  Биљана Љотић Марковић, дипл.инжењер 
грађевине 
 3.  Ђорђо Вујановић, дипл. инжењер грађевине
     

II
 Задатак Комисије је да заједно са Надзором, 
Координатором пројекта и Извођачем радова „Призма“ 
д.о.о. Бијељина записнички изврши примопредају изведених 
радова по Уговору број: 02-404-32/15 од 06.04.2015. године 
„Изградња темеља за породичне, стамбене, монтажне 
објекте у Балатуну“.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-695/15             
Бијељина                                                                                    
Датум, 15. јуна 2015. године                                                   

 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

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ 
СУ УНИШТЕНИ УСЛЕД ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 Именује се Тим за имплементацију пројекта 
изградње стамбених објеката који су уништени услед 
поплава 2014. године на подручју Града Бијељина (у даљем 
тексту: Тим), у следећем саставу:

 1.  Хусо Зечкановић, координатор,
 2.  Раденко Лукић, координатор,
 3.  Драган Божић, члан,
 4.  Рада Дринић, члан,
 5.  Радован Петровић, члан,

 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), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СЗП-01-Анекс II дио Б

 
I

 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II 
дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина, а који се 
односи на набавку услуга: “ Набавка угоститељских услуга 
на подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - УР Ресторан’’Ловац’’ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да иста у потпуности  испуњава услове тражене у позиву за 
достављање понуда, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде и 
проведених преговора прихваћена понуда:

 УР Ресторан’’Ловац’’, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 10.716,75 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-73/15 од 
15.06.2015.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”

Број:02-404-73/15 
Бијељина 
Датум: 17. јун 2015. године 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 6.  Биљана Љотић Марковић, члан,
 7.  Огњен Рашевић, члан,
 8.  Зоран Радић, члан.

II
 Задатак Тима је:
 - да идентификује кориснике пројекта ( провјера 
имовинских односа, провјера расположиве документације ), 
 - да утврди могућности изградње темеља,
 - да преиспита могућности прикључка на 
инфраструктуру,
 - да о свему претходном сачини Извјештај и исти 
достави Градоначелнику Града Бијељина.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

Број: 02-014-1-671/15                                     
Бијељина                                                                                        
Датум, 11. јун 2015. године                                                      

 На основу члана 44. а у вези са чланом 22. став 1. тачка 
б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („ Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12), члана 6. Правилника о унутрашњој организацији 
Градског штаба за ванредне ситуације ( „Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 7/13) и члана 62. став 1. тачка ј) 
подтачка 4. Статута Града Бијељина ( „Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града 
Бијељина дана 08. јуна 2015.године  д о н и о   ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ  РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У   Рјешењу  о  именовању  Градског  штаба  за  
ванредне   ситуације   Града Бијељина ( „Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/13, 2/14 и 4/15) у члану 1. под тачком 
9. „члан штаба за РХБ заштиту и противепидемиолошку 
заштиту“ умјесто др Дакић Зорана именује се др Младен 
Грујичић, специјалиста епидемиологије.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-111-45/15          
Бијељина,                                                                                
Датум, 08. јун 2015. године                                                     

 На основу  чланa 12. став 3. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 14/06)  и члана 39. став 1. 
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  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 
О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2014/2015. ГОДИНИ ЗА 
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, УЧЕНИКЕ 
И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА 

ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА И 

НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
КОЈИ СУ ДОБИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ МЕНТОР, 

САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК

I
 У наставној 2014/2015. години утврђују се следећи  
износи једнократних новчаних награда:

 1. За ученике генерације основних и средњих школа 
............................................................................................ 100,00 КМ
 2. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили прво мјесто ....................................................150,00 КМ
 3. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили друго мјесто ...................................................100,00 КМ
 4. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили треће мјесто ................................................... 50,00 КМ
 5.  За наставнике основних и средњих школа 
који су припремали ученике за републичка, државна или   
међународна такмичењима, а који су освојили једно од прва 
три мјеста ........................................................................100,00 КМ
 6.  За наставнике основних и средњих школа који 
су добили унапређење у струци ментор, савјетник или виши 
савјетник ........................................................................ 100,00 КМ

II
 Ученицима и наставницима који су на међународним, 
државним или републичким такмичењима освојили два 
или више првих, других или трећих мјесто, поред новчаног 
износа предвиђеног за освојено прво, друго или треће мјесто, 
додјељује се додатних 20% од износа једнократних новчаних 
награда предвиђених тачком I овог Закључка.

III
 Саставни дио овог Закључка су овјерени спискови са 
јединственим матичним бројевима и износима проглашених 
ученике генерације основних и средњих школа на подручју 
општине Бијељина, ученика и наставника који су освојили 
једно од прва три мјеста на републичким, државним и 
међународним такмичењима и наставника основних и 
средњих школа у који су школској 2014/2015. години добили 
унапређење у струци ментор, савјетник или виши савјетник.

IV
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у   „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-61-2/15
Бијељина,
Датум, 12. јун 2015. одине 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-07 (2Лот-а)/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-02-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-03-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-01-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-04/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-15/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-02/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-26/15

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-04/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
11/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-н-01(2 лота)/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиЗ-
01/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-
29(ц1,3 лота)/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О 
УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б СЗП-02-Анекс II 
дио Б

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О 
УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б СЗП-03-Анекс II 
дио Б

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О 
УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б СЗП-01-Анекс II 
дио Б

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ УНИШТЕНИ 
УСЛЕД ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 
2014/2015. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА, УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ 
КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ 
МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА 
И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА КОЈИ СУ ДОБИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ У 
СТРУЦИ МЕНТОР, САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ 
САВЈЕТНИК

САДРЖАЈ



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
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