
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 24. април 2018. године  БРОЈ 9 / 2018

 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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: ТВЈ-03/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ТВЈ-03/18

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих РОБА:

НАБАВКА ИНТЕРВЕНЦИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВАТРОГАСЦЕ 
(ОДИЈЕЛА, РУКАВИЦЕ, ЧИЗМЕ, ОПАСАЧ, ШЉЕМ И 

ДРУГО)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 125.000,00 KМ (без ПДВ-а), 
ослобођено плаћања ПДВ-а. Средства су обезбијеђена из 
буџета Града  за 2018. годину са буџетске ставке “Набавка 
опреме“ економски код 511300; потрошачка јединица 
0005125.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке роба је 
90 (деведесет) 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: 02-404-82/18   
Бијељина
Датум, 10.04.2018. 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-31/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-31/18

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

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ 
ЦЕНТРА ГРАДА БИЈЕЉИНА И ИЗГРАДЊА НН МРЕЖЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке 25.641,02 (без ПДВ-а) односно 30.000,00 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 са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-83/18
Бијељина
Датум, 11.04.2018. 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-30/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-30/18

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

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ 
И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 51.282,05 (без ПДВ-а) односно 
60.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани МЗ суфинансирају 
набавку у износу од 50% што износи 25.641,03 КМ (без 
ПДВ-а) односно 30.000,00 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 511100-37; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума 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: 02-404-84/18
Бијељина
Датум, 11.04.2018. 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

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

ШИФРА: ДД-01/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РOБА  под шифром: 
ДД-01/18

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

НАБАВКА OПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА 2018“

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  2.564,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно  3.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2018. годин са буџетске ставке „Пројекти 
подршке и  очувања породице, подршке породицама које 
лијече стерилитет “ економски код: 416 100 ,потрошачка 
јединица 0005210.

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке роба је 
од дана потписивања Уговора до 15.06.2018.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: 02-404-85/18
Бијељина
Датум, 11.04.2018. 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-27/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-27/18

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

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 134.188,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 157.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани МЗ 
суфинансирају набавку у износу од 20% што износи 
26.837,60 КМ (без ПДВ-а) односно 31.400,00 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-
37; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Оквирног споразума 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: 02-404-76/18
Бијељина
Датум, 12.04.2018. 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-35/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-35/18

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

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛАМА НА ПОДРУЧЈУ 
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 17.094,02 (без ПДВ-а) односно 
20.000,00 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 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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: 02-404-86/18
Бијељина
Датум, 12.04.2018. 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  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: СКП-02/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
СКП-02/18

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

НАБАВКА И УГРАДЊА  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.

V
 Рок за реализацију набавке роба  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: 02-404-87/18
Бијељина
Датум, 13.04.2018. 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-26/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-26/18

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

ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ- ИЗРАДА 
И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, 
ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ 

СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 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 „Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених 
површина“ економски код 412800, потрошачка јединица 
0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних 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 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

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

Број: 02-404-88/18
Бијељина
Датум, 20.04.2018. 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-33/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-33/18

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

ИЗГРАДЊА И АСФЛАТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, 
ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 400.213,67 (без ПДВ-а) односно 
468.250,00 КМ (са ПДВ-ом). За предвиђена средства у 
износу од 357.478,63 КМ (без ПДВ-а) односно 418.250,00 КМ 
(са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће обезбиједити 
30% средстава што износи  107.243,59 КМ (без ПДВ-а) 
односно 125.475,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
42.735,04 КМ (без ПДВ-а) односно 50.000,00 КМ(са ПДВ-
ом) Град ће обезбиједити у укупном износу, без учешћа 
Мјесних заједница. 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 са закључивањем оквирног споразума.

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања оквирног споразума до 31.12.2018.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:
 1. Удаљеност асфалтне базе – 50 бодова

 2. Гарантни рок на изведене радове – 30 бодова
 3. Начин плаћања – 20 бодова

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: 02-404-89/18
Бијељина
Датум, 20.04.2018. 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-

01-п1/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.03.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр,19/18 од 23.03.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга:” Хигијеничарска служба 
на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години ”, 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1 .  ДОО „Савић компани“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
  -  Понуда није чврсто увезана на начин да се 
онемогући накнадно вађење или уметање листова  (књижни 
увез или осигурање јемствеником), како је прописано 
тачком 15 тендерске документације
 -  Странице понуде нису нумерисане
 -  У потврди пословне банке која је достављена,није 
назначено да је то главни рачун понуђача, као и да рачун није 
блокиран од 01.11.2017.године до дана објаве обавјештења о 
набавци,как
о је тражено тачком 13 тендерске документације

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

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-40/18 од 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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10.04.2018.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:02-404-40/18
Бијељина 
Датум: 12.04.2018. 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 ОЗП-09/18

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 21.03.2018.године, а која се односи 
на набавку роба:” Набавка рачунара , штампача  и копир 
апарата  за потребе  Градске   управе Града Бијељина ”, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО „Елур“ Кисељак
 2. ДОО „Printex“ Сарајево
 3. ДОО „Copitrade“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуде ДОО“Елур“Кисељак и ДОО „Printex“ 
Сарајево нису испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 - Понуђач ДОО „Елур“ Кисељак није испунио 
услове предвиђене тачком 13. В) 1. тендерске документације 
јер није достављен списак извршених уговора на испурици 
рачунара и рачунарске опреме у последње три године, 
рачунајући од момента предаје понуде или за период од 
момента  регистрације, односно почетка пословања, ако је 
понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од 
три године. Поред нведеног списка, понуђач није доставио 
ни потврде уговорних органа, односно наручилаца робе или 
изјаву о уредно извршеним уговорима уз предочење доказа о 

учењеним покушајима да се такве потврде обезбједе, како је 
предвиђено тендерском документацијом. Такође, понуђена 
цијена премашује средства предвиђених за реализацију 
предметне јавне набавке.
 - Понуђач ДОО „Printex“ Сарајево није испунио 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што Изјава о испуњености услова из члана 47. Закона 
о јавним набавкама не садржи положај представника 
привредног друштва, назив привредног друштва или обрта 
или сродне дјелатности, као и назив понуђача. Такође, 
понуђена цијена премашује износ средстава предвиђених за 
реализацију предметне јавне набавке.
 Понуда ДОО „Copitrade“ Бијељина испунила је 
услове предвиђене тендерском документациом, али је 
понуђенa цијенa премашује износ средстава предвиђених за 
реализацију  предметне јавне набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од 
обезбјеђених средстава за предметну набавку.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-42/18 од 16.04.2018.
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:02-404-42/18
Бијељина 
Датум: 20.04.2018. 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: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ –II ФАЗА 
(ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, БЕТОНСКИ И АБ, 
АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ), објављеног на веб страници Града 
Бијељина 02.04.2018. године, Градоначелник доноси:

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

набавке број: ДД-06/18 (наставак пројекта ДД-15/17)

 1. Понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испуњава 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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услове претквалификације у предмету јавне набавке – 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ 
ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ 
–II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, БЕТОНСКИ 
И АБ, АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ 
РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ).
 
 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 02.04.2018.. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке 
- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ –II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, 
БЕТОНСКИ И АБ, АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ) Основ 
за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24. 
Закона о јавним набавкама.
 
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
12.04.2018. године  доставио је захтјев за учешће.
 
 Анализом достављеног захтјева утрђено 
је да понуђач доо ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испуњава 
претквалификационе услове прописане тендерском 
документацијом.
 
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 12.04.2018. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације у којем је констатовано 
да се понуђачу доо ‘’ПРИЗМА’’ 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 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
 
 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:  02-404-57/18  
Бијељина,
Датум:12.04.2018. 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 ИП-02/18
 

I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 14.03.2018.године, а која се односи 
на набавку радова: “ Извршење рјешења урбанистичко-
грађевинске инспекције ”,понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1.  ДОО „ПГП Градитељ“,Бијељина
 2. ДОО „Радиша“, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији

 1. ДОО “Радиша“, Бијељина  8.320,30 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО”ПГП Градитељ“, Бијељина 8.340,00 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Радиша“, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 8.320,30 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/18 од 
10.04.2018.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:02-404-44/18
Бијељина 
Датум: 12.04.2018. год.
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 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  БиЗ-01/18

I
 У поступку јавне набавке услуга путем 
конкурентског захтјева за достављање понуда, објављеном 
на Порталу јавних набавки дана 20.03.2018.године, а која 
се односи на набавку роба : “Набавка личне опреме (одјеће 
и обуће) за припаднике цивилне заштите “, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Пурић“ Бијељина
 2. ДОО „Стим“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Стим“ Бијељина није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом из следећих разлога:
 -  Није достављена оригинал или овјерена копија 
атестне документације која је тражена тачком 13, Б) 
тендерске документације
 -  Сертификат који је достављен није овјерен нити 
је преведен са енглеског језика како је предвиђено тачком 22 
тендерске документације
 - Изјаве из члана 45. и члана 52. Закона о јавним 
набавкама нису овјерене од стране надлежног органа, како 
је то дефинисано  у тендерској документацији
 - Није достављен доказ о регистрацији за обављање 
дјелатности као оригинал или овјерена копија како је 
предвиђено тачком 13 А) 1. тендерске документације, него 
само обична копија
 - Достављен је биланс успјеха из кога се 
недвосмислено може утврдити да је понуђач негативно 
пословао у предходној години, што је у супротности са 
тачко 13, Б) тендерске документације.

 Понуда ДОО „Пурић“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Пурић“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 14.425,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 36/18 од 
12.04.2018.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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-36/18
Бијељина 
Датум: 13.04.2018. 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  СКП-08/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 06.03.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.16/18 од 09.03.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга: “Кошење и грабање 
градског парка“, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Патриот “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Пaтриот“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 94.010,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-31/18 од 
13.04.2018.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 
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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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-31/18
Бијељина 
Датум: 13.04.2018. 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 Ф-01/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
02.03.2018.године и у „Сл.гласнику БиХ“ број: 16/18 од 
09.03.2018.године, а која се односи на набавку услуга: 
“Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ)“, 
понуде су доставили следећи понуђач:

 1. „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука
 2. „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука и 
„КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д. Бања Лука
 3. „INTESA SANPAOLO BANK“ д.д. Сарајево
 4. „RAIFFEISEN BANK“ д.д. Сарајево

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, извршено вредновање  

 
 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 „INTESA SANPAOLO BANK“ д.д. Сарајево са 

понуђеним укупним трешковима кредита  у износу од: 
1.165.100,52 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-38/18 од 
12.04.2018.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:02-404-38/18
Бијељина 
Датум: 13.04.2018. 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 СКП-23/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15.03.2018.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.18/18 од 16.03.2018.године, 
а која се односи на набавку услуга: “ Геодетско мјерење и 
снимање током 2018.године”,понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Геоинжењеринг“,Бања Лука
 2. ДОО „Геоматик“, Бијељина
 3. ДОО „Гис софт“ Брчко

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
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 1. ДОО “Геоматик“, Бијељина 13.250,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО”Геоинжењеринг“, Бања Лука 14.779,00 КМ 
без ПДВ-а
 3. ДОО “Гис софт” Брчко  14.810,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Геоматик“, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 13.250,00 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-29/18 од 
13.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 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 понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
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:02-404-29/18
Бијељина 
Датум: 16.04.2018. 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-13(4 лота)/18

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
20.03.2018.године и у Сл.гласнику БиХ бр.19/18 од 23.03.2018.
године, а која се односи на набавку услуга: “Oдржавање-

пошљунчавање локалних  макдамских путева и градских 
макдамских улица на подручју Града Бијељина,понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. ДОО „Јовић С&Д“ Бијељина

 Лот 2:  Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  ДОО „Dis company“ Бијељина

 Лот 3: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 1. ДОО „Dis company“ Бијељина

 Лот 4: Одржавање-пошљунчавање градских 
макдамских улица

 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

II 
 Лот 1: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је  да је иста у потпуности    испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом, као и да су 
понуђачи ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик и ДОО „Dis company“ 
Бијељина су наступили као групa понуђача у којој је носилац 
групе ДОО“Јовић С&Д“Угљевик. На основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик са понуђеном цијеном у 
износу од 36.312,00 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 2: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је  да је иста у потпуности испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, као и да су понуђачи ДОО „Dis 
company“ Бијељина и ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик наступили 
као групa понуђача у којој је носилац групе ДОО“ Dis com-
pany“ Бијељина. На основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО „Dis company“Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од: 44.759,00 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 3: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева –СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је  
да је иста у потпуности    испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, као и да су понуђачи ДОО „Dis 
company“ Бијељина и ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик наступили 
као групa понуђача у којој је носилац групе ДОО“ Dis com-
pany“ Бијељина. На основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО „Dis company“Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од: 21.182,50 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 4: Одржавање-пошљунчавање градских 
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макдамских улица.

 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 21.300,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-39/18 од 
12.04.2018.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:02-404-39/18
Бијељина 
Датум: 16.04.2018. 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  ИП-01(4 лота)/18

 
I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.03.2018.године, а која се односи 
на набавку услуга: “Преглед инспекцијских  узорака 
у току 2018.године“,понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 Лот 1: Анализа хране на микотоксине – афлатоксин 
Б1+Б2+Г1+Г2+М1

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука
 2. ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука

 Лот 2:  Испитивање микробиолошке исправности

 1. „Ветеринарски завод „Теолаб“ Дворови
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука
 3. ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука

 Лот 3: Хемијске анализе на адитиве

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Лот 4: Хемисјке анализе на фталате

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

II 
 Лот 1: Анализа хране на микотоксине – афлатоксин 
Б1+Б2+Г1+Г2+М1

 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.  ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука 200,00 КМ без ПДВ-а
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука  560,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 200,00 КМ 
(без ПДВ-а)

 Лот 2: Испитивање микробиолошке исправности
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.  ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука 5.100,00 КМ без ПДВ-а
 2. Ветеринарски завод „Теолаб“ Дворови 5.742,00 
КМ без ПДВ-а
 3. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука 6.960,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ЈУ Ветеринарски институт РС „Др.Васо Бутозан“ 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 5.100,00 КМ 
(без ПДВ-а)

 Лот 3: Хемијске анализе на адитиве
 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:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 1.440,00 КМ 
(без ПДВ-а)

 Лот 4: Хемисјке анализе на фталате
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 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:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 1.152,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-43/18 од 
13.04.2018.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:02-404-43/18
Бијељина 
Датум: 20.04.2018. 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  КГН-02/18

I
 У поступку јавне набавке роба путем конкурентског 
захтјева за доставаљање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 23.03.2018.године, а која се односи 
на набавку роба: ‘’ Набавка седмичних локалних новина 
за потребе мјесне заједнице,понуду је доставио следећи 
понуђачи:

 - ЈИП СИМ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ЈИП СИМ Бијељина у потпуности 
испуњава услове предвиђене тендерском документацијо, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 

 ЈИП СИМ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 52/18 од 
18.04.2018.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 наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-52/18
Бијељина 
Датум: 20.04.2018. 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: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ –II ФАЗА 
(ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, БЕТОНСКИ И АБ, 
АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ),објављеног на веб страници Града 
Бијељина 02.04.2018. године, Градоначелник доноси:

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

набавке број: ДД-06/18 (наставак пројекта ДД-15/17)

 1. Понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испуњава 
услове претквалификације у предмету јавне набавке 
– ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ –II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, 
БЕТОНСКИ И АБ, АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ).
 
 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 02.04.2018.. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА 
ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ –II ФАЗА 
(ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАОВИ, БЕТОНСКИ И АБ, 
АРМИРАЧКИ, ЗИДАРСКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ) Основ за вођење преговарачког 
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
12.04.2018. године  доставио је захтјев за учешће.
 Анализом достављеног захтјева утрђено 
је да понуђач доо ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испуњава 
претквалификационе услове прописане тендерском 
документацијом
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 12.04.2018. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације у којем је констатовано 
да се понуђачу доо ‘’ПРИЗМА’’ 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 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
 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:  02-404-57/18  
Бијељина,
Датум:12.04.2018. год.

 Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту 
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног 
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона 
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и  Упутства о 
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3а став (3) Изборног 
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 12.04.2018.године, 
донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и 

додјели мандата следећем квалификованом кандидату

I
 Драгани Јеремић изабраном члану Савјета МЗ 
Црњелово Горње, престаје мандат члана Савјета МЗ који је 
добила на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у 
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
                                                                       

II
 Мандат члана Савјета МЗ Црњелово Горње се 
додјељује Василић Бранку, следећем квалификованом 
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене 
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина 
2015.године број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина број 7, 
дана 09.04.2015.године, а који се односе на МЗ Црњелово 
Горње.
                                                       

Образложење

 Након проведних избора за чланове Савјета 
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године 
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и 
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и 
предсједник Савјета. Дана 11.04.2018.године у просторије 
Градске изборне комисије Бијељина је приступила Драгана 
Јеремић члан Савјета МЗ Црњелово Горње и том приликом 
је предала овјерену Изјаву о одбијању мандата у Савјету МЗ 
из личних разлога.

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури 
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова 
на листи Савјета МЗ Црњелово Горње, Василић Бранка 
да  достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана 
Савјета МЗ Црњелово Горње.
 Изјава Василић Бранка о прихватању мандата 
која је ГИК-у Бијељина достављена дана 12.04.2018.године, 
прописно је овјерена у складу са одредбама члана 1.10 тачка 
1 Изборног закона БиХ и члана 13. Упутства о додјели и 
престанку мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године.
 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну 
одлуку.
 Ова Одлука је коначна.

Број:  029Б-03-1-012/18
Бијељина, 
Датум: 17.04.2018. год 

 

 Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту 
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног 
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона 
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и  Упутства о 
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3а став (3) Изборног 
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 05.04.2018.године , 
донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и 

додјели мандата следећем квалификованом кандидату

I
 Аници (Живановић) Стевановић изабраном члану 
Савјета МЗ Суво Поље, престаје мандат члана Савјета МЗ 
који је добила на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. 
године, у складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона 
БиХ.
                                                                       

II
Мандат члана Савјета МЗ Суво Поље се додјељује Николић 
Милану, следећем квалификованом кандидату, имајући у 
виду резултате избора утврђене Одлуком о потврђивању 
резултата избора за чланове Савјета мјесних заједница 
на територији Града Бијељина 2015.године број 029Б-03-
1-126/15 од 08.04.2015.године, објављена у Службеном 
гласнику Града Бијељина број 7, дана 09.04.2015.године, а 
који се односе на МЗ Суво Поље.                                                       

Образложење

 Након проведних избора за чланове Савјета 
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године 
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и 
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и 
предсједник Савјета. Дана 20.07.2017.године у просторије 
Градске изборне комисије Бијељина је приступила Аници 
(Живановић) Стевановић члан Савјета МЗ Суво Поље и том 
приликом је предала овјерену Изјаву о одбијању мандата у 
Савјету МЗ због промјене мјеста боравишта.
 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић-дипл.правник
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 Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури 
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова 
на листи Савјета МЗ Суво Поље, Јосиповић Александра 
да  достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана 
Савјета МЗ Суво Поље.
 Изјава Александра Јосиповића о одбијању мандата 
достављена је ГИК Бијељина 23.08.2017.године, након чега 
је позван следећи са листе кандидата Славиша Живановић 
који је такође одбио мандат у Савјету мјесне заједнице према 
овјереној изјави датој 29.03.2018.године. Следећи кандидат, 
Милан Николић је доставио изјаву о прихватању мандата 
која је ГИК-у Бијељина достављена дана 04.04.2018.године, 
прописно је овјерена у складу са одредбама члана 1.10 тачка 
1 Изборног закона БиХ и члана 13. Упутства о додјели и 
престанку мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године.

 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну 
одлуку.
Ова Одлука је коначна.

Број:  029Б-03-1-011/18  
Бијељина, 
Бијељина, 17.04.2018. год

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-11/18 од 11.04.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 87 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника  „ЦИК ЦАК“ 
Бијељина, улица Гаврила Принципа број 2,  са сљедећим 
подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЦИК ЦАК“ Бијељина, улица Гаврила Принципа број 2 
Бијељина,  Регистарски лист број: 87.
 Оснивачи: 13 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Драган Стевановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Мићо Вуковић.

Број:  02/3-372-11/18
Бијељина,
Дана:  11.04.2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-13/18 од 17.04.2018. 

године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 192 упис регистрације Заједнице 
етажних власника  „ЦАРА УРОША 26/1“ улица Цара Уроша 
бр. 26/1 Бијељина, са сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЦАРА УРОША 26/1“ улица Цара Уроша бр. 26/1 Бијељина,  
Регистарски лист број: 192.
 Оснивачи: 18 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Гојко Лугоња, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-13/18 
Бијељина,
Дана:  17.04.2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-12/18 од 17.04.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 193 упис регистрације Заједнице 
етажних власника   „КРУШЕВАЧКА 4-2018“ улица 
Крушевачка бр. 4 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КРУШЕВАЧКА 4-2018“ улица Крушевачка бр. 4 Бијељина,  
Регистарски лист број: 193.
 Оснивачи: 23  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Крсто Васић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-12/18 
Бијељина,
Дана:  17.04.2018. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић-дипл.правник

   

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

   

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

   

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-03/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-31/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-30/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-01/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-27/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-35/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБАА ШИФРА: СКП-02/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-26/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-33/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПЉ-01-п1/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-09/18

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ БРОЈ: ДД-06/18 (наставак пројекта ДД-
15/17)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-02/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БиЗ-01/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-08/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ф-01/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-23/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (4 ЛОТА)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (4 лота)/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-02/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ДД-06/18 (наставак пројекта ДДЕ-15/17)

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 
ДРАГАНИ ЈЕРЕМИЋ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ 
САВЈЕТА МЗ ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ И ДОДЈЕЛИ 
МАНДАТА  ВАСИЛИЋ БРАНКУ СЛЕДЕЋЕМ 
КВАЛИФИКОВАНОМ КАНДИДАТУ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА АНИЦИ 
(ЖИВАНОВИЋ) СТЕВАНОВИЋ ИЗАБРАНОМ 
ЧЛАНУ САВЈЕТА МЗ СУВО ПОЉЕ И 
ДОДЈЕЛИ НИКОЛИЋ МИЛАНУ СЛЕДЕЋЕМ 
КВАЛИФИКОВАНОМ КАНДИДАТУ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦИК ЦАК“ УЛИЦА 
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БРОЈ 2 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА УРОША 26/1“ 
УЛИЦА ЦАРА УРОША БР. 26  УЛИЦА ЦАРА 
УРОША БР. 26/1 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРУШЕВАЧКА 4-2018“ 
УЛИЦА КРУШЕВКА БР. 4 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


