
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 3. април 2015. године  БРОЈ 6 / 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 10.000,00 КМ за санацију куће 
породице  Ракић Драгомана из Росића, општина Косјерић 
која је оштећена услед земљотреса који је погодио општину 
Косјерић 8. марта 2015.године.

Члан 2.
 Средства у износу од 10.000,00 КМ уплатиће се 
на рачун корисника донације Ракић Драгомана  број: 
RS535160533020098719328. 

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

Број: 02-014-1-275/15   
Бијељина,                                                                             
Датум, 17. март 2015.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-123-30/15
Датум: 16.03.2015.године

 Градоначелник Бијељине, на основу члана 43. става 
1. алинеје 19. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број 101/04, 42/05, 118/05 
i 98/13) и члана 7. Правилника о раду запослених у 
Административној служби општине Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 27/08), а у складу са 
чланом 28. Закона о раду – пречишћен текст („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 55/07), д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА У ГРАДСКУ

УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Градску управу Града Бијељина у својству 
приправника прима се једно лице на одређено вријеме, а 
најдуже до 6 мјесеци, са завршеном средњом школом. 

Члан 2.
 Приправник ће обавити приправнички стаж - 
обуку у Територијалној ватрогасној јединици.

Члан 3.
 По истеку приправничког стажа, приправник стиче 
услове за полагање стручног испита у области ватрогаства.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
                              

 
 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 РОБА ШИФРА: БиЗ-03/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
БиЗ-03/15

II
 За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 6 - Страна 2 3. април 2015.

цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:

 Набавка 50 пари рибарских комбинезона и 50 пари 
рибарских чизама

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
10.000,00 КМ (нето=8.547,01КМ). Средства су  обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Набавка 
материјала – Цивилна заштита’’, економски код 412 400; 
потрошачка јединица 0005180.
 

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

V
 Предвиђени рок за реализацију уговора је 10 дана 
од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-41/15
Бијељина, 
Датум, 16.03.2015. 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 РОБА ШИФРА: БиЗ-04/15

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

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

Набавка ронилачке опреме

III
           Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
15.000,00 КМ (нето=12.820,51 КМ). Средства су  обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Набавка 
материјала – Цивилна заштита’’, економски код 412 400; 
потрошачка јединица 0005180.
 

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

V
 Предвиђени рок за реализацију уговора је 10 дана 
од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-42/15 
Бијељина, 
Датум, 17.03.2015. 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: СКП - 27 (3 Лот- а)/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП - 27 (3 Лот- а)/15
 

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова :
 Санација инфраструктуре оштећене у поплавама  
2014. године 
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 Лот 1 - Санација оштећене  саобраћајне – путне 
и каналске  инфраструктуре  на подручју Града Бијељина 
настале у поплавама  2014. године.
 Лот 2 - Санација - асфалтирање улице Београдска 
у МЗ Дворови (дужине око 200 м1) и  осталих прекопа 
 Лот 3 -  Затрпавање канала  и санација  
пољопривредне  парцеле  у МЗ Дворови 
 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 80.000, 00 КМ (НЕТО =  68.376,07 КМ) Лот 1 = 50.000,00  
КМ  (НЕТО =  42.735,04 КМ), Лот 2 = 20.000,00 КМ (НЕТО 
= 17.094,02 КМ) , Лот 3 = 10.000,00 КМ (НЕТО = 8.547,01 
КМ). Средства су обезбијеђена из буџета за 2015.годину 
са буџетске ставке ‘’Санација инфраструктуре  оштећене  
у поплавама’’, економски код: 412 500; потрошачка 
јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних 
радова  за Лот 1 је у континуитету по појединачним 
захтјевима инвеститора  од дана увођења у посао до 
31.12.2015. године 
            Предвиђени рок за реализацију предметних радова  
за Лот 2 је 20 календарских дана од дана увођења у посао 
, а најкасније до 30.06.2015.годинe .
           Предвиђени рок за реализацију предметних радова  
за Лот 3 је 10 календарских дана од дана увођења у посао 
, а најкасније  до 30.06.2015. годинe .

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: 02-404-44/15   
Бијељина                                                              
Датум, 19.03.2015. 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-17/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-17/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Редовно одржавање свјетлосне саобраћјне 
сигнализације на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
40.000,00 КМ (НЕТО= 34.188,03 КМ). Средства у износу од 
25.000,00 КМ  су обезбијеђена из буџета за 2015.годину и 
средства у износу од 15.000,00 КМ из буџета за 2016.годину 
са буџетске ставке: ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа’’, економски код: 412 500; 
потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Предметне услуге имају се обавити најкасније  од 
01.06.2015.године, а крајњи рок завршетка је 31.05.2016.
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”.

Број: 02-404-47/15
Бијељина,                                                               
Датум,  25.03.2015. 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 
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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: СЗП-02/15

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

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

 Реконструкција и адаптација бивше галерије у 
згради Градске управе Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
145.500,00 КМ (НЕТО=124.358,97 КМ). Средства у износу 
од 101.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015.годину 
су обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке 
‘’Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију 
објеката у власништву општине’’ економски код 511 200, 
потрошачка јединици 0005240 и средства у износу од 
44.500,00 КМ са рачуна посебних намјена – Донације.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок реализације набавке радова је 60 
дана од дана увођења извођача 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”.

Број: 02-404-48/15      
Бијељина,                                                                                 
Датум, 26.03.2015. 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’’,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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ДД-02/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 05.03.2015.године, а која се односи на 
набавку услуга: “  Вршење услуга превоза ученика основних 
и средњих школа на спортска такмичења у 2015.години ‘’, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Љаљић-турс“ Челић
 2. АД „Семберија транспорт“ Бијељина
 3. ДОО „Јешо турс“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. ДОО „Љиљић турс“ Челић             2.620,80 КМ
 2. АД „Семберија транспорт“ Бијељина 2.900,00 КМ
 3. ДОО „Јешо турс“ Бијељина            4.464,72 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Љаљић-турс“ Челић са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 2.620,80 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 28 /15 од 
16.03.2015.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 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 5 дана од дана пријемa исте.

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

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који 
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 28/15
Бијељина 
Датум: 18.03.2015. 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’’,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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КГН-04/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда ,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 09.03.2015..године,а која се односи на 
набавку радова: “ Изградња темеља за породичне стамбене 
објекте у Балатуну’’, понуду је доставио следећи понуђач:
 1. ДОО „Призма“ 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  „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 9.954,23 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 32/15 од 
19.03.2015.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 I
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-32/15 
Бијељина 
Датум: 24-03.2015. 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’’,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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-09/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.02.2015.године, а која се односи на 
набавку услуга: “  Геодетско мјерење и снимање  током 2015. 
и 2016 . године“, понуде су доставили следећи понуђачи:
 1. ДОО „Просан-Геоастор“ Прњавор
 2. Геодетска агенција „Геотим“ Бијељина
 3. Инстутут за грађевинарство“ИГ“ Бања Лука
 4. ДОО „Гис софт“ Брчко
 5. ДОО „Геоматик“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда Геодетске агенције“геотим“ Бијељина није 
испунила усллове предвиђене тачком 13.подтача Ц) доказ 
2.1. а) тендерске документације из разлога што понуђач није 
доставио овјерену копију дипломе за инжењера геодезије.
Понуде ДОО „Просан-геоастор“ Прњавор, Институт за 
грађевинарство“ИГ“ Бања Лука, ДОО „Гис софт“ Брчко 
и ДОО „Геоматик“ Бијељина у потпуности су  испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијом те је на 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде извршено  вредновање,

 1. ДОО „Гис софт“ Брчко                         36.504,00 КМ
 2. ДОО „Геоматик“ Бијељина               37.732,50 КМ
 3. ДОО „Просан-Геоастор“ Прњавор     42.237,00 КМ
 4. Институт за грађевинарство“ИГ“ Бања Лука                                
                                                                         43.173,00 КМ

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Гис софт“ Брчко са понуђеном цијеном у бруто 
износу од: 36.504,00 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 25 /15 
од 16.03.2015.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 
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 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:02-404-25/15
Бијељина 
Датум: 24.03.2015. 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’’,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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА,

БРОЈ: 02-404-159/14 од 13.03.2015.године
у поступку јавне набавке ТВЈ-01/14

 
I

 На основу измјене Записника о оцјени понуда број:02-
404-159/14 од 20.03.2015.године врши се допуна Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача број:02-404-159/14 од 13.03.2015.
године у поступку јавне набавке роба: ‘’Набавка комбинованог 
ватрогасног возила  за гашење водом, пјеном, прахом 
8.000/1.000/500 са телескопском руком’’.

II 
 Врши се допуна члана III Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача број:02-404-159/14 од 13.03.2015.
године, тако што се поред постојећег додаје следеће:
 Измјена Записника о оцјени понуда број: 02-404- 159 
/14 од 20.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача,’’ те ће члан III сада гласити:
 ‘’Записник о оцјени понуда број: 02-404- 159 /14 од 
09.03.2015.године и Измјена Записника о оцјени понуда број: 
02-404- 159 /14 од 20.03.2015.године су саставни дио ове Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача.’’
 Такође,  у члану  IV додаје се следеће :
 ’’Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ. 
 Уколико изабрани понуђачи у горе наведеном року не 
доставе тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник 
БиХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.’’ 

III
 Остале одредбе Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача број:02-404-159/14 од 13.03.2015.године остају 
непромијењене.

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- 159/14
Бијељина 
Датум: 20.03.2015. 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 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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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-19(2 лота)-15

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 02.03.2015.године 
и у Сл.гласнику Бих бр.20 /15 од 09.03.2015.године, а која се 
односи на набавку радова : “ Радови на санацији ударних 
асфалтних рупа на подручју Града Бијељина“, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на 
подручју Града Бијељина

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина

II 
 Лот 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јањи

 Након разматрања приспјеле понуде установљено је да 
је иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда,

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 49.999,95 КМ

 Лот 2: Радови на санацији (крпљењу) ударних 
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на 
подручју Града Бијељина

 Након разматрања приспјеле понуде установљено је да 
је иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом као и да је понуђач уз понуду доставио сву 
документацију тражену изјавама из члана 45. и 47. Закона о 
јавним набавкама БиХ,  те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда,

 ДОО  „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 49.806,90 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 27 /15 
од 27.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Понуђач ДОО „Бијељина пут“ 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 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 1. 

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- 27/15
Бијељина 
Датум: 30.03.2015. 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 20. 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 12 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 ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке  СКП-03-п2/14
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, које је објављено у Сл.гласнику број:10/15 и 
Порталу јавних набавки дана 03.02.2015.године а која се 
односи на набавку радова: “ Изградња водоводне мреже у 
мјесним заједницама на подручју града Бијељина ‘’,понуду је 
доствио следећи понуђач:
 1. АД „Водовод и канализација“ Бијељина

II 
 Одлуком број: 02-404-14/15 од 13.03.2015.године 
поступак јавне набавке се поништио у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што  ниједна од примљених понуда није прихватљива. 
Понуђач А.Д.’’Водовод и канализација’’ Бијељина је уложило 
жалбу на Одлуку о поништењу, о чему је Комисија дала своје 
изјашњење број:02-404-14/15 од 23.03.2015.године.

 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 На основу свега горе наведеног поступак јавне набавке 
радова: ’’Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама 
на подручју града Бијељина’’, се преиначава из отвореног 
поступка у преговарачки поступак са објавом обавјештења  
складу са чланом 20. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ:’’ 
када у отвореном или у ограниченом поступку или у поступку 
такмичарског дијалога добије све понуде које не испуњавају 
услове квлификације, а основни услови за додјелу уговора 
се нису битно промијенили, уговорни орган није обавезан 
објавити обавјештење о набавци, под условом да позове све 
понуђаче, односно кандидате да отклоне недостатке у својим 
понудама, те своје понуде учине прихватљивим.’’

IV
 У предметном отвореном поступку достављена је 
само једна понуда понуђача А.Д. ’’Водовод и канализација’’ 
Бијељина која није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 - Понуђач је доставио неовјерене фотокопије 
употребних  дозвола број: ЗНР-221-2/14 за пумпу за црпање воде 
и број:172-1/14 за дизел електро агрегат што је у супротности 
са тачком 13.2.подтачка 2.2. тендерске документације, којом 
је прописано да је потребно приложити овјерену фотокопију 
употребне дозволе
 -   Понуђач није доставио листу квалитета(референс 
листу) извршених радова у 2013.години, која садржи минимум 
2 (два) завршена посла, са вриједностима, датумима и именима 
инвеститора, него је доставио потврду Градске управе Града 
Бијељина-Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине о успјешно реализована два посла 
у 2013.години, што је у супротности са тачком 13.2. подтачка 
4.1.тендерске документације

V
 У складу са чланом 20. став а) Закона о јавним 
набавкама БиХ, потребно је да понуђач А.Д. ‘’Водовод и 
канализација’’ Бијељина отклони недостатке у својој понуди, 
те своју понуду учини прихватљивом.
 У вези са горе наведеним понуђач А.Д. ‘’Водовод и 
канализација’’ Бијељина  дужан је да у року од 10 (десет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави документацију наведену 
у члану IV (тражену тендерском документацијом коју у 
отвореном поступку није доставио у својој понуди) као и своју 
коначну понуду.
 Уколико понуђач А.Д. ‘’Водовод и канализација’’ 
Бијељина  у горе наведеном року не достави тражену 
документацију и коначну понуду, уговорни орган ће у складу 
са чланом 69.став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ 
поништити поступак, из разлога што  ниједна од примљених 
понуда није прихватљива. 
 

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 14 /15
Бијељина 
Датум: 30.03.2015. године 

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) и члана 
28. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање 
студената и ученика, финансирање научноистраживачког 
рада и награђивање ученика и наставника („Службени 
гласник општине Бијељина“, број 21//06, 27/07, 22/09 и 23/13), 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА  БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

I

 У Комисију за провођење поступка одабира 
научноистраживачких радова који ће се финансирати из 
буџета Града Бијељина у академској 2014/2015. години  именују 
се:
 1. Владо Симеуновић,  предсједник,
 2. Момчило Пелемиш, члан
 3. Срђан Дамјановић члан
 4. Зоран Трифковић, члан, 
 5. Томо Квачевић, члан,
 6. Драгорад Васић, члан и
 7. Дејан Благојевић, члан.

II
 Послове секретара Комисије обавља Александар 
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове 
образовања и науке у Градској управи Града Бијељина.

III
 Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих 
пријава на јавни конкурс и  на основу  Правилника о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника предложи Градоначелнику 
научноистраживачке радове који ће се финансирати у 
академској 2014/2015. години.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-431-6/2015 
Бијељина,  
Датум, 1. април 2015. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 На основу 43. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Српске “ број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. Породичног закона ( „ 
Службени гласник Републике Српске  “ број : 54/02, 41/08 
и 63/14 ), Рјешења о одређивању одборника Скупштине 
града Бијељина који ће присуствовати закључењу брака 
на подручју града Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина “ број: 21/12 ) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина “ број: 8/13 и 27/13 ), 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАСПОРЕДУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ 
ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ 

БИЈЕЉИНА И У МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Одборници Скупштине града Бијељина који ће 
присуствовати закључењу брака на подручју града Бијељина 
распоређују се:

 I   За Матично подручје Бијељина:

 1. Анка Тодоровић из Бијељине,
 2. Дарко Митрић из Бијељине,
 3. Срђан Мијатовић из Бијељине,
 4. Томо Ковачевић из Бијељине,
 5. Иван Бурић из Попова,
 6. Наташа Јовановић из Бијељине,
 7. Миле Стевановић из Амајлија,
 8. Ристо Савић из Бијељине,
 9. Драгана Јовановић из Бијељине,
 10. Драган Ђурђевић из Бијељине,
 11. Миленко Митровић из Бијељине,
 12. Јусуф Трбић из Бијељине,
 13. Драгомир Љубојевић из Велике Обарске,
 14. Јован Гајић из Црњелова Доњег,
 15. Драган Кнежевић из Батковића,
 16. Мићо Живић из Црњелова Доњег,
 17. Слободан Петрић из Мaгнојевића Доњег,
 18. Јованка Максимовић из Загона Доњих,
 19. Јовица Ђукић из Чађавице Горње,
 20. Јован Млађеновић из Модрана.
 21. Недељко Перић из Магнојевића Доњег.
 22. Мићо Тодоровић из Ченгића,

 II  У Мјесној канцеларији Јања:    

 1. Славко Новаковић из Јање  

 III  У Мјесној канцеларији Дворови:

 1. Владо Симић из Дворова,
 2. Недeљко Јовић из Дворова,
 3. Цвијетин Вилотић из Дворова.

 IV  У Мјесној канцеларији Главичице:

 1. Мићо Тодоровић из Ченгића.

 V  У Мјесној канцеларији Суво Поље:
 1. Јованка Максимовић из Загона Доњих

 2. Миленко Митровић из Бијељине.

 VI  У Мјесној канцеларији Модран:

 1. Јован Млађеновић из Модрана.

 VII У Мјесној канцеларији Црњелово:

 1. Јован Гајић из Црњелова Доњег,
 2. Мићо Живић из Црњелова Доњег.

 VIII  У Мјесној канцеларији Велика Обарска:

 1. Драгомир Љубојевић из Велике Обарске.

 IX  У Мјесној канцеларији Бродац:

 1. Мићо Живић из Црњелова Доњег, 
 2. Јован Гајић из Црњелова Доњег.

 X  У Мјесној канцеларији Трњаци:

 4. Владо Симић из Дворова,
 5. Недeљко Јовић из Дворова,
 6. Цвијетин Вилотић из Дворова.

 XI  У мјесној канцеларији Батковић:

 1. Драган Кнежевић из Батковића.

 XII  У Мјесној канцеларији Драгаљевац Доњи:

 1. Јовица Ђукић из Чађавице Горње,
 2. Слободан Петрић из Магнојевића Доњег,
 3. Недељко Перић из Магнојевића Доњег.

 XIII  У Мјесној канцеларији Драгаљевац Горњи:

 1. Јовица Ђукић из Чађавице Горње.

 XIV  У Мјесној канцеларији Магнојевић:

 1. Слободан Петрић из Магнојевића Доњег,
 2. Недељко Перић из Магнојевића Доњег,
 
 XV  У Мјесној канцеларији Буковица:

 1. Недељко Перић из Магнојевића Доњег.
 2. Слободан Петрић из Магнојевића Доњег.

II
 Одборници распоређени да присуствују закључењу 
брака за Матично подручје Бијељина  мијењају се седмично 
редоследом утврђеним у тачки I овог Рјешења.  

III
 Када одборник распоређен да присуствује 
закључењу брака за Матично подручје Бијељина не може да 
приствује закључењу брака  мијења га одборник следећи по 
реду утврђеном у тачки I овог Рјешења.
 

IV
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина “.
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V
 Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје 
да важи Рјешење о распореду одборника Скупштине 
Града Бијељина који ће присуствовати закључењу брака 
у Матичној служби Бијељина и мјесним канцеларијама на 
подручју Града Бијељина број: 02-201-175/13 од 20.09.2013. 
године.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-201-43/15
Бијељина,
Датум: 17.03.2015. године

 На основу 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 КОМИСИЈЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА РОМА У ОБЛАСТИ СТАМБЕНОГ 

ЗБРИЊАВАЊА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 

I
 У Комисију за Рјешавање проблема Рома у области 
стамбеног збрињавања у Граду Бијељина, именују се :

 1. Драган Божић -предсједник - представник 
Градске управе Града Бијељина, 
 2. Амира Ганић - члан - представник Градске управе 
Града Бијељина,
 3. Хамдија Хусић - члан - представник удружења 
Рома Републике Српске Бијељина ,
 4. Жељко Халиловић - члан - представник Hilfswerk 
Austria и
 5. Снежана Петковић - члан - представник Hilfswerk 
Austria                                                                                                 

II
 Задаци и начин рада Комисије за избор корисника 
( КИК ), за Појекат „ Рјешавање проблема Рома у области 
стамбеног збрињавања у Граду Бијељина ” у 2014. години, 
утврдит ће се на првој  сједници.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-5/15
Бијељина,
Датум: 18.03.2015. године 

 На основу члана 25. Уредбе о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 43/07, 
73/08 и 18/11) и члана 62. тачка л) 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 измјени Рјешења о именовању
првостепене стамбене комисије 

I
 У Рјешењу о именовању простепене стамбене 
комисије (“Службени гласник Града Бијељина” број 22/14), 
редни број 3) тачке I мијења се  и гласи:

 “Драгица Томић”.

II
 Остале тачке наведеног рјешења остају 
непромијењене.

III
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”.

Број: 02-568-4/15                
Бијељина,                                                                      
Датум, 03.02.2015. године

 На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 15. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„ Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), 
члана 43. став 1. алинеја 19. закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/08 и 98/13), члана 62. став 1. тачка л) Статута Града 
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) и тачке 85. Упутства о јединственој методологији 
за процјену штете од елементарних непогода ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број: 16/04) Градоначелник 
Града Бијељина дана   д о н и о   ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ ПРОЦЈЕЊЕНЕ ШТЕТЕ 
ПРОУЗРОКОВАБНЕ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ-

ПОПЛАВАМА У МАЈУ МЈЕСЕЦУ 2014. ГОДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Рјешењу о именовању Комисије за стручну 
контролу процјењене штете проузроковане елементарном 
непогодом-поплавом у мају 2014. године на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/14) 
у тачки I иза ријечи ТИМ БРОЈ 2. додаје се текст: 

 ТИМ БРОЈ 3.
 1. Милинко Јокановић
 2. Бојан Мојић

 ТИМ БРОЈ 4.
 1. Милисав Лакић
 2. Јелена Алексић

 ТИМ БРОЈ 5.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Михајло Несторовић
 2. Драган Јефтић

II
            Остале одредбе Рјешења остају непромјењене.
                    

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

Број: 02-014-1-353/15      
Бијељина,                                                                                
Датум, 30. март 2015. године                                                      

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА У 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: БиЗ-03/15

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-27 (3 Лот-а)/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-17/15

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-02/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-04/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-09/15

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА, БРОЈ: 02-404-
159/14 ОД 13.03.2015. ГОДИНЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-01/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП – 19 (2 ЛОТА)/15

ОДЛУКА О ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-03-п2/14

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ 
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. 
ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ 
ПРИСУСТВОВАТИ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА 
ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ БИЈЕЉИНА И У 
МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА РОМА У ОБЛАСТИ 
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТАМБЕНЕ 
КОМИСИЈЕ

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ КОНТРОЛУ 
ПРОЦИЈЕЊЕНЕ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ 
ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ-ПОПЛАВАМА 
У МАЈУ МЈЕСЕЦУ 2014. ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА 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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