
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 20. јун 2018. године  БРОЈ 14 / 2018

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  члана 
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а 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 износу од 1.696,00 КМ 
 
 3. пјешадијском батаљону Заједничког штаба ОС 
БиХ Министарства одбране Босне и Херцеговине, на име 
помоћи за набавку косачица и тримера који би се користили 
за уређење зелених површина у касарни у Бијељини. 
  

Члан 2.
  Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 416 100 „Текуће 
помоћи-ванредне помоћи“ у оквиру ПЈ Градоначелник.
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на 
жиро рачун ДОО „Партнер“ Средњи Драгаљевац број: 554-
001-00004693-67 код Павловић банке.

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

Број: 02-014-1-889/18   
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 04. јун 2018. год.

 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: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:ОЗП-21/18

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: ОЗП-21/18

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ГЛАВНОЈ ЗГРАДИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (ИЗНАД ОДСЈЕКА 

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАДЗОР)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 21.367,52 КМ (без ПДВ) 
односно 25.000,00 КМ (са ПДВ). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине“ економски код 511200 , потрошачка 
јединица 0005240 .

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке не 
краћи од 15 дана нити дужем од 45 календарских дана од 
дана увођења у посао, извођач ће бити уведен у посаоу року 
од 15 дана од дана потписивања уговора.

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

 1. Најнижа понуђена цијена – 75 бодова
 2. Рок извођења радова – 25 бодова

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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формирати  доношењем посебног рјешења.                                   
                                                                              

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

Број:02-404-124/18
Бијељина 
Датум: 04.06.2018. год.

 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: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:ОЗП-20/18

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: ОЗП-20/18

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА ТОАЛЕТА КОД 
ШАЛТЕР САЛЕ БРОЈ 1, У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 15.384,62 КМ (без ПДВ) 
односно 18.000,00 КМ (са ПДВ). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине“ економски код 511200 , потрошачка 
јединица 0005240 .

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, извођач 
ће бити уведен у посаоу року од 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”.

Број:02-404-125/18
Бијељина 
Датум: 04.06.2018. год.

 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: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-40/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-40/18

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

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЗА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ  
ЈУЖНОГ ДИЈЕЛА СЕМБЕРИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 25.641,02 КМ  (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. 
годину са буџетске ставке “Комунална инфраструктура 
из водопривредних накнада“ економски код 412800 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка .

V
 Рок за реализацију предметних радова је 15 
календарских дана од дана давања писменог налога 
Извођачу  за почетак извођења радова . Давање писменог 
налога за почетак извођења радова  зависиће од тренутних 
услова саобраћаја  на градским улицама , а због обуставе 
и преусмјеравања  саобраћаја услед извођења  радова 
на проширењу канализационе мреже. Уговор важи до 
31.12.2018. године.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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:02-404-126/18
Бијељина, 
Датум: 04.06.2018. год,

 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: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-37/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-37/18

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

ИЗГРАДЊА НОВЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
ДО НИВОА МАКАДАМСКОГ КОЛОВОЗА У МЗ НОВО 

НАСЕЉЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 51.282,05 КМ  (без ПДВ-а) односно 
60.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Изградња 
комуналне инфраструктуре (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 Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 30 
(тридесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 
31.12.2018.године. Извођач радова је у обавези да започне 
предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења 
писменог налога.

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:02-404-128/18
Бијељина 
Датум: 08.06.2018. год.

 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: 97/16 ) 
и члана 18. и члана 8. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-14/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-14/18

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

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2018. И 

2019.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 4.017,09 КМ (без ПДВ) односно 
4.700,00 КМ (са ПДВ).Средства у износу од 1.794,87 КМ (без 
ПДВ) односно 2.100,00 КМ (са ПДВ) су  обезбјеђена из буџета 
за 2018. годину и средства у износу од 2.222,22 КМ (без ПДВ) 
односно 2.600,00 КМ (са ПДВ) ће бити  обезбијеђена из 
буџета за 2019. годину. Буџетске ставка са које се обезбјеђују 
средства је“Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем поступка додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама.

V
 Предвиђени рок за реализацију услуга је годину дана 
од дана потписивања уговора, а најраније од 08.08.2018.године.

VI
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-130/18
Бијељина 
Датум: 08.06.2018. год.

 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: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:ОЗП-19/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: 
ОЗП-19/18

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

НАБAВКА И УГРАДЊА ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЉИНА

                  
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 18.803,42 КМ (без ПДВ) 
односно 22.000,00 КМ (са ПДВ).Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине“ економски код 511200; потрошачка 
јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 
45 дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити 
уведен у посао у периоду од 10.08.2018.године до 20.08.2018.
године. Радови ће се изводити радним данима после 16:00 
часова, а викендом по интерном договору.

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:02-404-129/18
Бијељина, 
Датум: 12.06.2018. год.

 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: 
97/16 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-02-П1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци радова  
под шифром: СКП-02-п1/18

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

 ИЗРАДА И МОНТАЖА КАНТИ ЗА СМЕЋЕ  У 
УЖЕМ ЦЕНТРУ ГРАДА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 8.547,00 (без ПДВ-а) односно 
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из 
буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Финансирање  
комуналне потрошње, јавна хигјена, одржавање зелених 
површина “ економски код 412800; потрошачка јединица 
0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење е- аукције.

V
 Рок за реализацију набавке радова  је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2018.године.

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

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-132/18
Бијељина 
Датум: 11.06.2018. год.

 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: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР – 02-П1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: ПР-02-п1/18

II
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

ОПШТА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

  
III

 Предвиђени максимални износ средстава је 
69.999,93 КМ (са ПДВ-ом) односно –  59.829,00 КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2018.године 
са буџетске ставке ‘’Трошкови дератизације’’, потрошачка 
јединица 0005150; економски код 412 200. 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење е- аукције.

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године.

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

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

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

Број:02-404-133/18
Бијељина 
Датум: 12.06.2018. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке –    УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ 
УСЛУГА ПРИЛИКОМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ  НА ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  
СЕЗОНИ  2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
НА ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ИСТОЧНИ ДИО –ЛОТ 2 објављеног 
на веб страници Града Бијељина дана 18.05.2018.године  , 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније гпонуђача у поступку јавне 

набавке: СКП-17 (4Лот-а)-лот2-у1/17

 Најповољнији понуђач за јавну набавку:  
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ СЕ ОДНОСИ  НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  СЕЗОНИ  
2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  НА 
ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ИСТОЧНИ ДИО –ЛОТ 2 објављеног 
на веб страници Града Бијељина дана 18.05.2018.године. 
шифра: СКП-17 (4Лот-а)-лот 2-у1/17   је Д.О.О. ‘’DIS COM-
PANY’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 5.174,91 
КМ (без ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 18.05.2018. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке –  СКП-
17 (4Лот-а)-лот2-у1/17. Основ за вођење преговарачког 
поступка је прописан чланом 23. Закона о јавним набавкама: 
‘’За нове услуге који представљају понављање сличних 
услуга повјерених добављачу којем је уговорни орган 
додијелио ранији уговор, уз услов да су такве услуге у складу 
са основним пројектом за који је био додијељен основни 
уговор, након спроведеног отвореног или ограниченог 
поступка. Уговорни орган дужан је да укаже на могућност 
спровођења овог поступка приликом спровођења отвореног 
или ограниченог поступка за основни уговор, а укупне 
процијењене трошкове нових услуга уговорни орган узима 
у  разматрање приликом процјењивања вриједности јавне 
набавке. Овај поступак може се примијенити само у периоду 
од три године од дана закључивања основног уговора.’’
 У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’DIS 
COMPANY’’ Бијељина , као једини учесник у поступку, дана 
01.06.2018. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-99/18 од 01.06.2018.године утврђено је да је 
понуђач  Д.О.О. ‘’DIS COMPANY’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-99/18    
Бијељина,
Датум: 06.06.2018. год

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке –  УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ 
УСЛУГА ПРИЛИКОМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ  НА ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  
СЕЗОНИ  2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
НА ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ЗАПАДНИ ДИО –ЛОТ4 објављеног 
на веб страници Града Бијељина 14.05.2018. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније гпонуђача у поступку јавне 

набавке: СКП-17 (4Лот-а)-лот4-у1/17

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ СЕ ОДНОСИ  НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  СЕЗОНИ  
2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  НА 
ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ЗАПАДНИ ДИО –ЛОТ4 објављеног 
на веб страници Града Бијељина 14.05.2018. године, 
шифра: скп-17 (4Лот-а)-лот 4-у1/17 је Д.О.О. ‘’ЈОВИЋ 
S&D’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 4.250,00 
КМ (без ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 14.05.2018. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке –  СКП-
17 (4Лот-а)-лот4-у1/17. Основ за вођење преговарачког 
поступка је прописан чланом 24. став (1) тачка б) Закона 
о јавним набавкама: ‘’ За нове радове који представљају 
понављање сличних радова повјерених добављачу којем 
је уговорни орган додијелио ранији уговор, уз услов да су 
такви радови у складу са основним пројектом за који је био 
додијељен основни уговор, након спроведеног отвореног 
или ограниченог поступка. Уговорни орган дужан је да 
укаже на могућност спровођења овог поступка приликом 
спровођења отвореног или ограниченог поступка за 
основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових 
радова уговорни орган узима у  разматрање приликом 
процјењивања вриједности јавне набавке. Овај поступак 
може се примијенити само у периоду од три године од дана 
закључивања основног уговора.’’
 У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’ЈОВИЋ 
S&D’’ Бијељина , као једини учесник у поступку, дана 
28.05.2018. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-94/18 од 28.05.2018.године утврђено је да је 
понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-94/18   
Бијељина,
Датум, 04.06.2018. год

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке: УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ 
УСЛУГА ПРИЛИКОМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ  НА ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  
СЕЗОНИ  2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
НА ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ИСТОЧНИ ДИО –ЛОТ 2 објављеног 
на веб страници Града Бијељина дана 18.05.2018.године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације у поступку јавне 

набавке број: СКП-17(4 лота)-лот 2-у1/17

 1. Понуђач ДОО ‘’DIS COMPANY’’ Бијељина 
испуњава услове претквалификације у предмету јавне 
набавке – УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА 
ПРИЛИКОМ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ  НА ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  
СЕЗОНИ  2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
НА ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ИСТОЧНИ ДИО –ЛОТ 2.
 
 2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани позивом за достављање  почетних понуда који 
је саставни дио ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 18.05.2018.. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке – 
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  КОЈИ СЕ ОДНОСИ  НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ  ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  У  СЕЗОНИ  
2017/2018-РАД  КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  НА 
ЧИШЋЕЊУ  И ПОСИПАЊУ  ПУТЕВА  НА ПОДРУЧЈУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА  - ИСТОЧНИ ДИО –ЛОТ 2. Основ за 
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 23. став 
1. тачка б) Закона о јавним набавкама.
 
 У фази претквалификације понуђач ДОО ‘’DIS 
COMPANY’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
01.06.2018. године  доставио је захтјев за учешће.
 
 Анализом достављеног захтјева утрђено је да 
понуђач ДОО ‘’DIS COMPANY’’ Бијељина  испуњава 
претквалификационе услове прописане тендерском 
документацијом.
 
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 01.06.2018. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације у којем је констатовано да 
се понуђачу  ДОО ‘’DIS COMPANY’’ Бијељина треба упутити 
позив  за достављање почетне понуда и вођење преговора.
 
 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 23., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-99/18    
Бијељина,
Датум: 01.06.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-17/18

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.05.2018.године, а која се односи на 
набавку услуга: “Испитивање квалитета и дебљина свих 
слојева коловозних конструкција током грађења“, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука

II
 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, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 8.485,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-95/18 од 
08.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег 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.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404- 95/18
Бијељина 
Датум: 11.06.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СГ-02/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
23.05.2018.године и у Сл.гласнику БиХ бр.34/18 од 25.05.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: Директан пренос 
свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и 
Дана Града,  понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “РТВ БН“ Бијељина

II 
 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 , оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО“РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу 
од 12.820,51 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-101/18 од 
11.06.2018.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.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

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

Број: 02-404-101/18
Бијељина 
Датум: 12.06. 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КГН-04/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 22.05.2018.године, а која се односи на 
набавку услуга: “Израда и набавка промотивних материјала 
за промоцију потенцијала Града Бијељина (дизајн и 
штампа)”,понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. Графички студио“PIXEL“ Бијељина
 2. ДОО „Мојић“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, као и да понуђач ДОО „Мојић“ 
Бијељина подлијеже примјени преференцијалног третмана 
домаћег,у складу са тачком 9.2. тендерске документације. На 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,проведене е-аукције и примјене 
преференцијалног третмана домаћег, утврђена је  коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији

 1. ДОО “Мојић” Бијељина 14.450,00 КМ без ПДВ-а
 2. Графички студио” PIXEL“ Бијељина 14.420,00 КМ 
без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Мојић“, Бијељина са понуђеном цијеном у износу 
од 14.450,00 КМ (без ПДВ-а)

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 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  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. 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-98/17 од 
11.06.2018.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:02-404-98/18
Бијељина 
Датум: 12.06.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-01(3 лота)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
22.05.2018.године и у Сл.гласнику БиХ бр.34/18 од 
25.05.2018.године, а која се односи на набавку радова: 
“Изградња инфраструктуре из водпривредних накнада по 
програму“,понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Реконструкција моста у МЗ „Суво Поље“

 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

 Лот 2:  Изградња моста у МЗ „Бјелошевац“

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

 Лот 3: Изградња потпорног зида у МЗ „Јоховац“

 1. ДОО „ПГП Градиитељ“ Бијељина

II 
 Лот 1: Реконструкција моста у МЗ „Суво Поље“

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, оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина са понуђеном цијеном у 

износу од 93.935,00 КМ (без ПДВ-а).
 
 Лот 2: Изградња моста у МЗ „Бјелошевац“

 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, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина, са понуђеном цијеном у 
износу од: 21.073,05 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 3: Изградња потпорног зида у МЗ „Јоховац“

 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, оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина, са понуђеном цијеном у 
износу од: 12.693,60 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-100/18 од 
11.06.2018.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”.

Број:02-404-100/18
Бијељина 
Датум: 12.06.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке ДД-н-01/18

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума са 
више понуђача, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 10.05.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.32/18 
од 18.05.2018.године, а која се односи на набавку 
радова:’’ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ОБЈЕКТА ОШ ‘’КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ’’, понуде су 
доставили следећи понуђачи

 1. ДОО“ NIVEX“ Дервента
 2. ДОО“ПРИЗМА“Бијељина
 3. ДОО„ПРОГРЕС“Братунац
 4. ДОО ‘’СТАРТПРОДУКТ’’ Прњавор

II
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде понуђача ДОО“ 
NIVEX“ Дервента, ДОО“ПРИЗМА“Бијељина и 
ДОО„ПРОГРЕС“Братунац у потпуности испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијом.
 
 Понуда понуђача доо ‘’СТРАТПРОДУКТ’’ 
Прњавор није испунила услове прописане  тачком 
8.8. тендерске документације, јер нису доставили 
оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
у износу од 1.500,00 КМ , већ су доставили копију 
банкарске гаранције. 

III
 Комисија је извршила оцјену понуда, на основу 
критеријума дефинисаних као:

 1. Цијена – 60 бодова
 2. Рок извођења радова – 25 бодова 
 3. Гарантни рок на изведене радове – 15 бодова

 и сачинила следећу збирну табелу бодовања 
понуда које су испуниле услове прописане тендерском 
документацијом по задатим критеријумима :

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 На основу наведеног, а на основу утврђене ранг 
листе уговор ће се додијелити понуђачу:

ДОО ’’ПРИЗМА’’ Бијељина, са понуђеном цијеном од 
134.917,55 КМ

V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 92/18 од 
15.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-92/18
Бијељина 
Датум: 19.06.2018. год.

 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: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ  О  ПРИСТУПАЊУ  број: 02-404-

110/18 од 29.05.2018.године

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ШИФРА: СКП-43/18
 

I
 На основу измјењене забиљешке уз налог СКП-
43/18 од 05.06.2018.године врши се измјена члана IV Одлуке 
о приступању број : 02-404-110/18 од 29.05.2018.године и 
умјесто постојећег сада стоји : 
 

IV 
 “Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.’’

II
 Остале одредбе Одлуке Одлуке о приступању број : 
02-404-110/18 од 29.05.2018.године, остају непромијењене.

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

Број: 02-404-110/18
Бијељина,       
Датум, 08.06.2018. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-02/18

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.05.2018.године, а која се односи на 
набавку радова:”Израда и монтажа канти за смеће у ужем 
центру града”, понуду је доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО „Радиша“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 - није достављена овјерена фотокопија дипломе  за 
дипломираног инжењера архитектуре као доказ за стручну 
оспособљеност понуђача, који је понуђач био обавезан да 
достави у складу са тачком 7.4. тендерске документације
 - за техничко особље које није стално запослено 
код понуђача тј. за дипломираног инжењера архитектуре и 
инжењера машинства није достављен Уговор на одређено 
радно вријеме вријеме,уговор о дјелу или уговор склопљен са 
наведеним кадром о обављању повремених и привремених 
послова у коме је јасно наведено да се ради о пословима 
из предметне јавне набавке и да ће наведена лица бити 
стално присутна током вршења предметних радова, као 
доказ за стручну оспособљеност понуђача који је понуђач 
био обавезан да достави у складу са тачком 7.4. тендерске 
документације.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-87/18 од 
29.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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”.

Број:02-404-87/18
Бијељина 
Датум: 04.06.2018. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ПЉ-н-01/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.05.2018.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,30/18 од 
11.05.2018.године, а која се односи на набавку услуга: 
Промоција пољопривредних потенцијала Семберије путем 
радио сигнала,није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-93/18
Бијељина 
Датум: 04.06.2018. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-30/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.25/18 од 20.04.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: Изградња јавне расвјете 
на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града 
Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО „Енерго систем” Брчко 
 2. ДОО “Елмонт” Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом и то:
 Понуда ДОО “Енерго систем“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тачком 7.4. тендерске 
документације која се односи на техничку и професионалну 
способност, јер за тражени стручни кадар-квалификованог 
КВ електричара није достављена овјерена фотокопија 
увјерења о положеном стручном испиту.
 Понуда ДОО „Елмонт“ Бијељина није испунила 
услове предвиђене тачком 7.4. тендерске документације која 
се односи на техничку и професионалну способност, јер за 
тражени стручни кадар-квалификованог КВ електричара 
није достављена овјерена фотокопија увјерења о положеном 
стручном испиту.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-84/18 од 
30.05.2018.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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”.

Број:02-404-84/18
Бијељина 
Датум: 05.06.2018. год.

 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ПЉ-03/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.05.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,36/18 од 01.06.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга:” Хигијеничарска служба 
на подручју Града Бијељина у 2018. години ”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1 .  Јавно комунално предузеће“ГЛОГ“ Источни 
Стари Град
 2.   ДОО „ФРАНКО ЏЕП“ Вршани
 3. Ветеринарска амбуланта „ГАЈИЋ ВЕТ“ Доњи Бродац

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна понуда није испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом и то: 
 Понуда Јавног комуналног предузећа “ГЛОГ“ 
Источни Стари Град није испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом из сљедећих разлога: 
 - У понуди недостају докази о располагању 
минимално техничког  и то: један доктор ветеринарске 
медицине( дипломирани ветеринар) и један ветеринарски 
тенничар нити су достављени уговори о ангажовању истих 
на пословима из предметне јавне набавке.У достављеним 
уговорима о ангажовању доктора ветеринарске медицине 
није наведено да ће стручно лице бити стално присутно 
током пружања предметних услуга,те није достављена 
диплома за доктора ветеринарске медицине. Понуђач је на 
стр. 81 понуде навео да планира да запосли ветеринарског 
техничара, али није приложио уговор о ангажовању овог 
лица, као ни његово свједочанство.
 Понуда ДОО“ФРАНКО ЏЕП“ Вршани није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из сљедећих разлога: 
 - У Потврди пословне банке није наведено да 
понуђач у тој банци има отворен главни рачун.У поменутој 
потврди пословне банке наведено је да рачун није блокиран 
у периоду од 01.03.2018. године до 04.06.2018.године, а 
тендерском документацијом тражено је да главни рачун 
није блокиран од 01.02.2018.године па до дана објављивања 
обавјештења о набавци.
 - У приложеном Уговору о закупу пословног 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Број 14 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина20. јун 2018.

простора није наведено да се исти изнајмљујеза потребе 
предметне набавке, како је прописано тендерском 
документацијом.
 Понуда Ветеринарске амбуланте „ГАЈИЋ ВЕТ“ 
Доњи Бродац није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из сљедећих разлога: 
 - У Потврди пословне банке није наведено да 
понуђач у тој банци има отворен главни рачун.
 - Понуђач нема стално запосленог ветеринарског 
техничара, те је приложио Уговор о обављању привремених 
и повремених послова из ког се види да ће запослити 
ветеринарског техничара Миладина Цвјетиновића, те да 
повремени и привремени послови не могу трајати укупно 
дуже од 90 дана на нивоу једне календарске године.
Тендерском документацијом предвиђено је  да ће тражена 
стручна лица бити стално присутна током пружања 
предметних услуга.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-104/18 од 
14.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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”.

Број:02-404-104/18
Бијељина 
Датум: 18.06.2018. год.

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
члана 10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика 
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 
14/06) и члана 36. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научноистраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника („Службени гласник општине Бијељина“, број 
21/06, 27/07, 22/09 и 23/13), Градоначелник Града  Бијељина        
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ  СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2017/2018. ГОДИНИ

I
 У академској 2017/2018. години из буџета 
Града Бијељина финансираће се израда следећих 
научностраживачких радова:

 1. „Корелација контрастне магнетно резонантне 

мамографије и дифузионог имиџинга у компарацији са 
патопсихолошким налазом “     
 - Докторска теза Јеленe Марић, специјализант 
радиологије из Бијељине.
 2. „Развој и евалуација модела за управљање 
перформансама средњих и великих   предузећа “  
 - Докторска теза Биљане Ковачевић, магистра 
економских наука из Бијељине
 3. „Анализа интерног и екстерног окружења 
предузећа и конкурентска предност“
  -Мастер рад Анђелка Богдановића, дипломираног 
економисте из Горњег Црњелова, Бијељина и
 4. „Улога и значај малих и средњих предузећа у 
привредном развоју Републике  Српске“
   -Мастер рад Цице Радишић Мићић, дипломираног 
економисте из Бијељине

 II
 Израда научноистраживачког рада из тачке I 
овог Рјешења под редним бројем 1. и 2. финансираће се  
једнократним новчаним износима од  2.000,00 КМ, а под 
редним бројем 3. и 4.  једнократним новчаним износима од 
1.500,00 КМ

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

Број: 02-431-8/18
Бијељина,  
Датум, 06. јун 2018. год.
 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина 27. 
марта 2018. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ОСНИВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ У САСТАВУ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Оснива се Радна група за запошљавање и 
образовање и иста ће да дјелује при Привредном савјету 
Града Бијељина, у сљедећем саставу:

 1. Дејан Савић, Градска управа Града Бијељина
 2. Анкица Тодоровић, Градска управа Града 
Бијељина
 3. Mишо Полетан, Градска управа Града Бијељина
 4. Љубица Млађеновић, Градска управа Града 
Бијељина
 5. Радосав Савић, занатска радња „Савић“
 6. Славица Марковић, Подручна привредна комора 
Бијељина
 7. Мирослав Јовић, Филијала Завода за запошљавање 
Републике Српске у Бијељини
 8. Маринко Савић, Републички педагошки завод 
Републике Српске
 9. Милица Перковић, Актив директора основних 
школа
 10. Душко Ђурић, Актив директора средњих школа

II
 Радна група за запошљавање и образовање из става 
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I овог Рјешења је радно тијело које у оквиру свог дјелокруга 
рада:
 • иницира и коориднира процес израде локалне 
политике запошљавања,
 • учествује у изради појединачних оперативних 
планова (програма/пројеката) у сагласности са Акционим 
планом запошљавања и акционим плановима за 
запошљаваање Владе Републике Српске,
 • прати остваривање Акционог плана и појединих 
програма/пројеката за запошљавање,
 • доноси закључке и даје мишљења о питањима из 
своје надлежности и о њима обавјештава органе Града,
 • даје мишљење на приједлоге прописа и одлука 
које доноси Скупштина Града Бијељина у областима 
значајним за запошљавање и образовање,
 • координира и подстиче сарадњу између 
заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији 
њихових активности,
 • спроводи активности фокусиране на развој 
људских ресурса и усклађивање компетенција и 
квалификација радне снаге са потребама и захтјевима 
локалне привреде,
 • спроводи истраживања кретања на тржишту 
рада,
 • даје иницијативе за унапређење наставних 
планова и програма у редовном образовању и образовању 
одраслих, у складу са потребама и захтјевима локалне 
привреде,
 • иницира и спроводи пројекте и активности коje 
имају за циљ опремање школских кабинета и радионица,
 • врши анализе потребних компетенција за 
одређено занимање,
 • остварује сарадњу са другим заинтересованим 
странама и врши промоцију цјеложивотног учења,
 • пружа подршку стручним школама и 
привредницима у активнијем укључивању у процес 
организације практичне наставе,
 • пружа подршку иницијативама за јачање 
предузетништва међу младима.

III
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 
важи Рјешење о оснивању Савјета за запошљавање 
и образовање Града Бијељина, број: 02-111-179/17 од 
11.5.2017. године, („Службени гласник Града Бијељина“, 
број 10/17) и  Рјешење о измјенама и допуни Рјешења о 
оснивању Савјета за запошљавање и образовање Града 
Бијељина од 27.7.2017. године, („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 17/17).

IV
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
                                                                                          
Број: 02-014-1-975/18                                                                                                          
Б и ј е љ и н а,
Датум: 14. јун 2018. год.

 
 На основу члана  59. Закона о локалној  
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16) и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина, доноси

РЈЕШЕЊЕ  О  ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 
O  ИМЕНОВАЊУ РАЗВОЈНОГ ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ 

ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА 2014-2023. 

ГОДИНЕ 

I
 У члану 1. Рјешења o  именовању Развојног тима за 
вођење процеса планирања у поступку ревизије Стратегије 
развоја града Бијељина 2014-2023. године, број 02-014-1-
776/18 од 15.05.2018. године, поред именованих чланова, 
додаје се још Сретен Вучковић- Одјељење за пољопривреду,  
Нада Стјепановић-Одјељење за општу управу и Љубиша 
Танацковић, Одсјек за здравство и социјалну заштиту, 
националне мањине, повратнике и расељена лица

II
 Остали чланови Рјешења, бр. 02-014-1-776/18 од 
15.05.2018. године, остају непромијењени.

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

Број: 02-014-1-971/18
Б и ј е љ и н а,
Датум: 13.06.2018. год.

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 02/3-372-25/18 од 13.06.2018. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број:   160 брисање  уписа (гашење) Заједнице етажних 
власника „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 1A“ Бијељина, улица 
Филипа Вишњића бр.1a, Бијељина.

Број:  02/3-372-25/18  
Бијељина,
Датум: 13.06.2018. год.

 На основу члана 168. став 2. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17), а након упоређивања са оргиналним текстом Одлуке 
о измјени и допуни Годишњег плана јавних набавки Града 
Бијељина за 2018. годину (I) број: 02-404-5/18 од 16.05.2018. 
године која је објављена  у „Службеном  гласнику Града 
Бијељина“, број: 12/19  уочена је грешка, па се даје 

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ (I)

 У потпису Одлуке умјесто текста: „ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Славиша Марковић, 
с.р.“ треба да стоји текст: „ГРАДОНАЧЕЛНИК Мићо 
Мићић, с.р.“

Број: 01-013-1-210/18              
Бијељина
Датум, 19. јун 2018. год.

  

СЕКРЕТАР 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миодраг Бешлић,с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОЗП-21/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОЗП-20/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-40/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-37/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-14/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ОЗП-19/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-02-П1/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
ПР-02-П1/18

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ БРОЈ: СКП-17 (4 лота)-лот 2-у1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-17 (4 Лот-а)-лот 4-у1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-17 (4 Лот-а)-лот 2-у1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-17/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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