
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 17. јул 2015. године  БРОЈ 14 / 2015

 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 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-Н-06-П2/14

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова под 
шифром: СЗП-Н-06-П2/14

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

 Увођење система гријања и хлађења у објекту градске 
управе  Града Бијељина – зграда Одјељења за просторно 
уређење 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
80.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средстава за инвестиције, 
одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине’’ 
– економски код 511200, потрошачка јединица 0005240.

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

V
 Крајњи рок  реализације Уговора  је 30.10.2015.године 
. Рок за извођење радова  је 45 (четрдесет пет) дана од дана 
увођења  извођача  у посао. Радови у унутрашњости зграде 
ће се изводити радним даном од 16:00 часова  а викендом од  
08:00 часова .
            

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:02-404-83/15 
Бијељина, 
Датум: 17.06.2015. 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 24. 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 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-у3/13
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-15-у3/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка 
следећих радова :
 Уговарање изведених непредвиђених радова 
(уређење корита испод моста) и утврђивање мањка и вишка 
изведених радова приликом реализације пројекта изградња 
прилазних саобраћајница и мостова на ново градско гробље, 
додатни Уговор на Уговор број:02-404-168/13 од 11.02.2014.
године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију Уговора 3 је бруто 7.500,00 КМ (мањак радова 
износи 11.168,08 КМ, вишак 3.299,06 КМ, а достављен је 
приједлог цијене за непредвиђене радове 15.285,29 КМ). 
Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2015.годину са 
буџетске ставке ‘’ Изградња комуналне инфраструктуре 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање) 
економски код:511100 потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци.

V
 Радови су извршени.

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- 70/15 
Бијељина, 
Датум: 25.05.2015. 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: ПП-Н-01/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА    под 
шифром: ПП-Н-01/15 

II
 За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се јавна набавка следећих радова  :

 ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
140.400,00 КМ (НЕТО=120.000,00КМ). Средства у износу од 
29.478,75  КМ су обезбијеђена из буџета за 2015. годину са 
буџетске ставке „ Подстицај пољопривредне производње, 

туристичке понуде“ потрошачка јединица 0005150, 
економски код: 415 200 , средства у износу од  81.442,50 
КМ  је обезбједио УНДП   и средства у износу 29.478,75 
КМ су обезбјеђена  са рачуна посебних намјена – донације 
(општина Лопаре и општина Угљевик 50: 50)

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних радова 
је деведесет календарских 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: 02-404-82/15 
Бијељина,                                                                                   
Датум: 17.06.2015. 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), 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 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-33 (2Лот-а)/15-ЛОТ 1
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-33 (2Лот-а)/15-ЛОТ 1

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

 Ревизија пројектно – техничке документација:
 Лот 1 – Ревизија главног пројекта уређења канала 
Дашница у Бијељини (од моста који излази на улици Цара 
Уроша, до моста код бензинске пумпе Бобар)

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
10.000,00 КМ (НЕТО= 8.547,00 КМ). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Изградња 
комуналне инфрструктуре (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 Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Предметне услуге ће се извршити у року од 15 
календарских дана од дана преузимања пројекта за ревизију, а 
најкасније 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: 02-404-84/15 
Бијељина, 
Датум: 25.06.2015. 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 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: ДД-н-01/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под шифром: 
ДД-н-01/15

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова:
 Извођење радова на изградњи свлачионица испод 
трибина, фасади и вањском уређењу стадиона ФК ‘’Радник’’ у 
Бијељини

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 125.000,00 КМ (нето=106.837,60 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015. годину са буџетске ставке 
‘’Набавка грађевинских објеката – инвестиције у спортске 
објекте’’, економски код: 511 100 ; потрошачка јединица 
0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Крајњи рок завршетка радова је 60 (шездесет) дана 
од дана увођења у посао.

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- 85/15 
Бијељина, 
Датум: 26.06.2015. 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  БиЗ-02/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.06.2015..годинеи у Службеном гласнику БиХ од 
15.06.2015.године,а која се односи на набавку радова: “ 
Реконструкција и адаптација кровних покривача борачке 
категорије становништва у Амајлијама’’, понуду је доставио 
следећи понуђач:
 1. ДОО „Призма“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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је да иста у потпуности  испуњава услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,прихваћена понуда

 ДОО  „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 29.860,18 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 76/15 од 
01.07.2015.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 47. Закона о јавним набавкама 
БиХ(оригинал или овјерену фотокопију Биланса успјеха за 
2014.годину).
 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- 76/15 
Бијељина 
Датум: 02.07.2015. 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-15-у3/13

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 

поступка без објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: “ Уговарање изведених 
непредвиђених радова (уређење корита испод моста) и 
утврђивање мањка и вишка изведених радова приликом 
реализације пројекта изградња прилазних саобраћајница и 
мостова на ново градско гробље, додатни Уговор на Уговор 
број:02-404-168/13 од 11.02.2014.године ‘’, на преговоре је 
позван  понуђач :

 - Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’ 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. ‘’Бијељина пут’’, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 7.416,27 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-70/15 од 
03.07.2015.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:02-404-70/15 
Бијељина 
Датум: 07.07.2015. 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-26/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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25.05.2015.године, а која се односи на набавку услуга: 
“ Редовно одржавање јавне расвјете у Граду Бијељина и 
осталим насељеним мјестима на подручју Града Бијељина“, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Teлефонија Видаковић“ Добој
 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина

II 
 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 .  ДО О  „Теле ф он и ј а  В и д а ков и ћ “  До б о ј  
                                                                               558.241,84 КМ
 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина       664.051,18 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Телефонија Видаковић“ Бијељина са 
понуђеном цијеном у бруто износу од: 664.051,18 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 65 /15 од 
08.07.2015.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- 65/15 
Бијељина 
Датум: 13.07.2015. 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 

поступка,  објављеном на Порталу јавних набавки дана 
10.06.2015..године и у „Сл.гласнику БиХ“број:47/15 од 
15.06.2015.године,а која се односи на набавку радова: “ 
Изградња јавног паркинг простора на локацији иза Робне 
куће“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Бијељина пут“ 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  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 126.764,71 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 77/15 од 
03.07.2015.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- 77/15
Бијељина 
Датум: 07.07.2015. 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  СКП-14/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
20.05.2015.године и у Сл.гласнику Бих бр.41 /15 од 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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  ТВЈ-02/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда ,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 26.06.2015..године,а која се односи 
на набавку услуга: “ Одржавање ватрогасних возила 
и надоградња на истим “, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Ауто-центар“ 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  „Ауто-центар“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 9.983,06 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 80/15 од 
09.07.2015.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- 80/15 
Бијељина 
Датум: 13.07.2015. 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  ТВЈ-05/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
19.06.2015.године и у „Сл.гласнику Бих“ бр.51 /15 од 
29.06.2015.године, а која се односи на набавку роба: “ 
Набавка заједничке ватрогасне опреме  ( цријева , спојница  
, млазница , опрема за техничке  интервенције , опрема 
расвјете  , радио уређај  и друге ватрогасне опреме “, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Ватро-промет“ Бања Лука
 2. ДОО „V&Z Zaštita“Бања Лука
 3. ДОО „Financ“Мостар

II 
 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 „Ватро-промет“ Бања Лука    19.722,57 КМ
 2. ДОО „Financ“Мостар               19.855,72 КМ
 3. ДОО „V&Z Zaštita“Бања Лука         30.541,68 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Ватро-промет“ Бања Лука са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 19.722,57 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 81/15 од 
09.07.2015.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 
у складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора  оном понуђачу  чија је 
понуда на ранг листи  одмах након  понуде најуспјешнијег 
понуђача.

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 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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- 81/15 
Бијељина, 
Датум: 13.07.2015. 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  СЗП-07(2 лота)/15

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 05.06.2015.
године и у Сл.гласнику Бих бр.47 /15 од 15.06.2015.године, 
а која се односи на набавку услуга: “ Осигурање имовине и 
лица и осигурање и регистрација службених аутомобила 
градске управе Града Бијељина“, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 Лот 1: Осигурање имовине и лица и градске управе 
Града Бијељина

 1. АД „Дрина осигурање“ Милићи
 2. ДД „Брчко гас осигурање“ Брчко
 3. АД „Крајина осигурање“ Бања Лука
 4.  ДОО „Нешковић осигурање“Бијељина

 Лот 2: Осигурање и регистрација службених 
аутомобила градске управе Града Бијељина

 1. АД „Дрина осигурање“ Милићи
 2. АД „Крајина осигурање“ Бања Лука
 3. ДОО „Нешковић осигурање“Бијељина

II 
 Лот 1: Осигурање имовине и лица и градске управе 
Града Бијељина
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуде АД“Крајина осигурање“ Бања Лука и ДОО 
„Нешковић осигурање“ Бијељина нису испуниле услове 
предвиђене тачком 16. став 3. тендерске документације 
из разлога што понуде за лот 1 и лот 2 нису достављене у 
посебним ковертама на којима је назначено на који лот се 
понуда односи.

 Понуде ДД „Брчко гас осигурање“ Брчко и АД 
„Дрина осигурање“ Милићи Бијељина у потпуности су  
испуниле услове предвиђене тендерском документацијом 
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде извршено  вредновање,
 
 1. ДД „Брчко гас осигурање“ Брчко     26.282,39 КМ
 2. АД „Дрина осигурање“ Милићи      43.587,02 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:
 
 ДД  „Брчко гас осигурање“ Брчко са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 26.282,39  КМ 

 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 у 
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ 
доставља приједлог уговора за лот 1 оном понуђачу  чија је 
понуда на ранг листи  одмах након  понуде најуспјешнијег 
понуђача.

 Лот 2: Осигурање и регистрација службених 
аутомобила градске управе Града Бијељина

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуде АД“Крајина осигурање“ Бања Лука и ДОО 
„Нешковић осигурање“ Бијељина нису испуниле услове 
предвиђене тачком 16. став 3. тендерске документације 
из разлога што понуде за лот 1 и лот 2 нису достављене у 
посебним ковертама на којима је назначено на који лот се 
понуда односи.

 Понуда АД „Дрина осигурање“ Милићи у 
потпуности  је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда, 

 АД  „Дрина осигурање“Милићи са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 19.603,32 КМ 

 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 
за лот 2.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 69/15 од 
09.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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- 69/15
Бијељина 
Датум: 15.07.2015. 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), 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 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-33 (2Лот-а)/15-ЛОТ 1
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-33 (2Лот-а)/15-ЛОТ 1

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

 Ревизија пројектно – техничке документација:
 Лот 1 – Ревизија главног пројекта уређења канала 
Дашница у Бијељини (од моста који излази на улици Цара 
Уроша, до моста код бензинске пумпе Бобар)

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 10.000,00 КМ (НЕТО= 8.547,00 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке 
‘’Изградња комуналне инфрструктуре (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 Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Предметне услуге ће се извршити у року од 15 
календарских дана од дана преузимања пројекта за ревизију, 
а најкасније 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: 02-404-84/15 
Бијељина, 
Датум: 25.06.2015. године 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELJINA
GRADONAČELNIK GRADA BIJELJINA

Broj: 02-07-3/15
Datum: 08.07.2015.godine

 Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05, 118/05 i 
98/13) i člana 62. Statuta Grada Bijeljina (Službeni glasnik Grada 
Bijeljina br. 8/13 i 27/13), u cilju implementacije projekta „Podrška 
trajnim rješenjima revidirane strategije za provođenje Aneksa VII 
Dejtonskog mirovnog sporazuma“, gradonačelnik Grada Bijeljina 
donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog operativnog

tima (GOT) Grada Bijeljina

Član 1.
 U Odluci o imenovanju Gradskog operativnog tima 
(GOT) Grada Bijeljina broj: 02-07-164/14 od 25.08.2014.godine, 
broj: 02-07-186/14 od 27.10.2014.godine i broj: 02-07-1/15 od 
29.01.2015.godine umjesto ENES KALJANAC u Radnoj grupi 
za stanovanje i Radnoj grupi za ekonomsku održivost imenuje se 
GORAN NOVKOVIĆ, ispred UNHCR.

Član 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-
viće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

Grad Bijeljina,
Dana 08.07.2015.godine

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 18. став 2. а у вези са чланом 16. 
Правилника о праћењу рада и награђивању запослених у 
Административној служби општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 18/09 и 24/10), а у складу 
са меморандумом о разумијевању који је град Бијељина 
потписао са Савезом општина и градова Републике Српске 
поводом добијања Бикон награда на теме “Евидентирање и 
управљање имовином локалне заједнице” у седмом циклусу 
програма Бикон шеме БиХ, Градоначелник Бијељина дана 
17. јуна 2015. године донио је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА

I
 За посебан допринос у успостави праксе и 
постигнућа града Бијељина у области: евидентирање и 
управљање имовином локалне заједнице, која је проглашена 
најбољим примјером праксе у БиХ у седмом кругу програма 
Бикон шеме БиХ,  награђују се:
 - Миодраг Бешлић,
 - Милана Зубан,
 - Милена Марјановић,
 - Боса Мијатовић и
 - Милош Марић.

II
 Награђенима припада новчана награда у висини од 
по 250,00 КМ.

III
 Новчане награде из тачке II ове Одлуке исплатиће 
се из буџета града Бијељина, на терет средстава - добијеног 
гранта на основу меморандума о разумијевању. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-713/15
Бијељина,     
Датум, 17. јун 2015. године

 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 11. Правилника о поступцима кориштења, задужења 
и расходовања опреме и ситног инвентара („Службени 
гласник Града Бијељина“, број:6/13), Градоначелник Града 
Бијељина  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именује се Комисија за отпис и расходовање 
опреме и ситног инвентара у власништву Града Бијељина у 
2015. години (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

 1.  Борка Радовановић, предсједник,
 2.  Мирослав Мићић, члан,
 3.  Ивица Стојић, члан.

II
 Задатак Комисије је да изврши отпис и расходовање 
средстава у власништву Града Бијељина која су ван функције 
због физичког оштећења, дотрајалости или техничке 
неисправности те да о томе сачини Извјештај и исти достави 
Градоначелнику и Одјељењу за финансије.

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

Број: 02-014-1-809/15    
Бијељина                                                                                    
Датум, 13. јула 2015. године                                                    
 

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-47/14 од 18.05.2015. године, извршило је у 
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу 
број: 96  упис оснивања  Заједнице етажних власника „Филип 
Вишњић  89“ Улица Филипа Вишњића  бр: 89, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:                                          
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Филип Вишњић  89“ Улица Филипа Вишњића  бр: 
89, Бијељина,   Регистарски лист број: 96.
 Оснивачи: 13 етажних  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Вучинић Миодраг, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-47/15      
Бијељина,
Дана:  18.05. 2015. године             

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-48/14 од 18.05.2015. године, извршило је у 
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу 
број: 97  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Његошева  75“ Улица Његошева  бр: 75, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Његошева  75“ Улица:  Његошева бр: 75, Бијељина,   
Регистарски лист број: 97.
 Оснивачи: 13 етажних  власника  зграде.  

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Ристић Ангелина, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-48/15   
Бијељина,
Дана:  18.05. 2015. године                      

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-49/14 од 18.05.2015. године, извршило је у 
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу 
број: 98  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Ламела 4“ Улица Лазе Лазаревића л 4, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Ламела 4“ Улица Лазе Лазаревића л 4,, Бијељина,   
Регистарски лист број: 98.
 Оснивачи: 24 етажна  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Зец-Павловић Јованка, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-49/15                                  
Бијељина,
Дана:  18.05. 2015. године                      

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-83/14 од 26.06.2015. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 100  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Цара Уроша 57“ Улица Цара Уроша бр; 57, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:                                        
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Цара Уроша 57“ Улица Цара Уроша бр; 57, 
Бијељина,   Регистарски лист број: 100.
 Оснивачи: 13 етажна  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Младен Лакић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-83/15        
Бијељина,
Дана:  26.06. 2015. године                      

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-84/14 од 15.07.2015. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 101  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Рачанска  25“ Улица Рачанска бр; 25, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Рачанска  25“ Улица Рачанска бр; 25,  Бијељина,   
Регистарски лист број: 101.
 Оснивачи: 16 етажна  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Марковић Горан, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-84/15      
Бијељина,
Дана:  15.07. 2015. године

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-44/14 од 09.04.2015. године, извршило је у 
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу 
број: 93  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Мајора Д. Гавриловића 14“, Улица Мајора Д. Гавриловића 
бр. 14 Бијељина,  са сљедећим подацима:                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Мајора Д. Гавриловића 14“, Улица Мајора Д. 
Гавриловића бр. 14 Бијељина,   Регистарски лист број: 93.
Оснивачи: 13 етажних  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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 

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.   

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Жртава Јадовног бр. 10“ Улица Жртава Јадовног 
бр. 10 Бијељина,  Регистарски лист број: 99.
Оснивачи: 8 етажних  власника  зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање 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: Вуковић Александар, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-51/15      
Бијељина,
Дана:  01.06.2015. године                      

одржавања зграде.
 Заступник: Ранковић Душанка, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-44/15         
Бијељина,
Дана:  09.04.2015. године

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-51/14 од 01.06.2015. године, извршило је у 
регистру заједница града Бијељина, у регистарском листу 
број: 99  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Жртава Јадовног бр. 10“ Улица Жртава Јадовног бр. 10 
Бијељина,  са сљедећим подацима:                                            

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-Н-06-П2/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-15-у3/13

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-33 (2Лот-а)/15-ЛОТ 1

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиЗ-02/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-15-у3/13

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-26/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-14/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-02/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-05/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-07(2 лота)/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-33 (2 лота)/15-лот1

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА (ГОТ) ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТПИС И 
РАСХОДОВАЊЕ ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА У 
ВЛАСНИШСТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2015. ГОДИНИ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ФИЛИП ВИШЊИЋ 89“ УЛИЦА 
ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 89 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ЊЕГОШЕВА 75“ УЛИЦА ЊЕГОШЕВА 
БР. 75 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 4“ УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 
л 4 БИЈЕЉИНА 

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ЦАРА УРОША 57“ УЛИЦА ЦАРА 
УРОША БР. 57 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 25“ УЛИЦА РАЧАНСКА БР. 
25 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈОРА Д. ГАВРИЛОВИЋА 
14“ УЛИЦА МАЈОРА Д. ГАВРИЛОВИЋА БР. 14 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА ЈАДОВНОГ БР. 10“ 
УЛИЦА ЖРТАВА ЈАДОВНОГ БР. 10 БИЈЕЉИНА

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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