Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

13. jun 2019. године

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
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 2.000,00 КМ на име помоћи Дугоњић Дејану
из Бијељине за санацију штете настале на породичном
стамбеном објекту који је изгорио у пожару.
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 Кабинет
Градоначелника. Средства из члана 1. ове Одлуке биће
уплаћена на рачун Дугоњић Дејана број: 555-0000031430831 код Нове банке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-2460/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 30. мај 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Одобрава

се

Члан 1.
коришћење

средстава

буџетске

БРОЈ 12 / 2019

резерве у износу од 21.000,00 КМ за потребе провођења
непланиране јавне набавке која се односи на санацију штете
настале на саобраћајној инфраструктури проузроковане
кишним падавинама на подручју Мјесне заједнице Бањица
(санација некатегорисаног пута који се наставља на локални
пут Л-10, припадајћих одводних јарака, банкина, пропуста,
дренажних канала и других оштећених објеката).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 412 5002 „Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа“ на ПЈ Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-2603/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 11. јун 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19 ) 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 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-14/19
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-14/19

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА ПЕТОРАЗРЕДНЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ
ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ-II ФАЗА
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III
Предвиђени максимални износ
средстава
за реализацију јавне набавке је
42.735,05 КМ (без
ПДВ-а) односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању
“ економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова је 30
(тридесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до
31.12.2019.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: 02-404-124/19
Бијељина,
Датум, 13.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11 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;02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: БиЗ-04/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: БиЗ-04/19

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА
КОРИСНИЦИМА
БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ-а)

13. jun 2019.

односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке “Средства
за рјешавање стамбених питања борачке категорије
становништва “ економски код 416100; потрошачка
јединица 0005180 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-Аукције.
V
Предвиђени рок реализације уговора је 60
(шездесет) дана од дана увођења у посао а уговор важи до
31.12.2019. 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: 02-404-127/19
Бијељина,
Датум, 06.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16; 36/19 ) 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 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-10/19
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-10/19

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У НОВИМ
ДВОРОВИМА – II ФАЗА
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 34.188,04 КМ (без ПДВ-а)
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Инвестиције

13. jun 2019.
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у културне установе, Домове културе, и домове културе у
мјесним заједницама “ економски код: 511100, потрошачка
јединица 0005210.

хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних
рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица 0005170.

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

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци у складу са
чланом 21. ЗЈН .

V
Рок за реализацију уговора је 45 дана од дана
увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року
од 10 дана од дана потписивања Уговора, а крајњи рок за
реализацију уговора је 45 дана од дана увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-126/19
Бијељина,
Датум, 06.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

V
Рок за реализацију предметних радова je 10 дана
од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-129/19
Бијељина,
Датум, 12.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			

			
На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 21. 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 :

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ; 36/19) 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 број
02/18), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02/19

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-14-п1/19

О

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-02/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
САНАЦИЈА
ШТЕТЕ
НА
САОБРАЋАЈНОЈ
ИНФРАСТРУКТУРИ
НАСТАЛОЈ
ОД
КИШНИХ
ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 17.948,72 (без ПДВ-а) односно
21.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из
буџета за 2019. годину са буџетске ставке: “Одржавање

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ОЗП-14-п1/19

I
поновној набавци услуга под

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

ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДСКЕ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.820,51 КМ (без ПДВ-а)
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019.годину, са буџетске ставке ‘’Трошкови
текућег одржавања’’, економски код 412500, потрошачка
јединица 0005240.
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IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора до 31.12.2019. године .

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора до 31.12.2019. године .

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

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.

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”.

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

Број: 02-404-130/19
Бијељина,
Датум, 12.06.2019. год.

Број: 02-404-125/19
Бијељина,
Датум, 03.06.2019. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16; 36/19 ) 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 ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ИП-02-п1/19
I
ПРИСТУПА СЕ поновној набавци услуга под
шифром: ИП-02-п1/19
II
За потребе Одјељења за инспекцијске послове вршиће се
набавка следећих услуга :
ВАНРЕДНА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ТОКУ 2019.ГОДИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 425,00 КМ (без ПДВ-а) односно
500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета
за 2019. годину са буџетске ставке „Ванредна контрола
техничке исправности возила за јвни превоз“ економски
код 412900, потрошачка јединица 0005220.
IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 БИЗ-02/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.05.2019.
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА ДВА
АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА ВАНБРОДСКА
МОТОРА, 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 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.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-100/19
Бијељина,
Датум, 31.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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 ИП-01(6 Лотова)/19-Лот 5
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци од 09.04.2019.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ И МЕТАЛЕ
ЛОТ
2:
ИСПИТИВАЊЕ
МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРИЈЕКЛА
ЛОТ 6: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРИЈЕКЛА понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Институт за воде“ Бијељина
2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука
II
Након изјављене жалбе протоколисане код
Уговорног органа број: 02-404-50/19 од 03.06.2019. године
понуђача ЈЗУ Института за јавно здравство РС, Бања Лука
Комисија је установила да је уложена Жалба основана и
усваја се у потпуности. Поновним увидом у понуде комисија
за јавне набавке је утврдила следеће:
-Понуда понуђача ЈЗУ Институт за јавно здравство
Републике Српске, Бања Лука није узета у разматрање
из разлога што понуђена цијена превазилази планирана
средстава за реализацију ове јавне набавке за дати Лот 5.
-Понуђач ДОО „Институт за воде“ Бијељина
елиминише се из даљег поступка, јер не испуњава услове
за позицију број 3 из Образца за цијену понуде, а која се
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односи на утврђивање хигијенске исправности радних
површина (микробиолошка анализа брисева), јер није
у складу са чланом 7. Тачка 2) Правилника о поступку
утврђивања критеријума микробиолошке чистоће (Сл.
гласник РС 74/18) којим је прописано да се испитивање
микробиолошких критеријума чистоће у објектима из члана
2. овог Правилника врши у лабараторијама ЈЗУ Института
за јавно здравство РС Бања Лука.
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.
IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-50/19-Лот 5 од
27.05.2019.године.
V
Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од
05.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-50/19-Лот 5
Бијељина,
Датум: 07.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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-20/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума, објављеном на
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Порталу јавних набавки дана 16.05.2019. године и у “Сл.
гласнику БиХ” бр.36/19 од 24.05.2019. године, а која се односи
на набавку радова: ИЗГРАДЊА ВОДОВНИХ МРЕЖА У
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . АД „Водовод и канализација “ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача АД „Водовод и канализација “
Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
-понуђач није доставио подврде о свим активним
рачунима код Комерцијалних банака које се налазе у
евиденцији АПИФ-а (тачка 7.3. Тендерске документације),
- није достављен потписан и овјерен списак
запослених радника код понуђача (тачка 7.4.2. тендерске
документације),
-достављено Увјерење Управе за индиректно
опорезивање БиХ РЦ Тузла број 02/6/IV-16-11-81-1269-1/19
од 04.03.2019. је старије од три мјесеца,
-није достављена потврда Пореске управе РС, ПЦ
Бијељина као доказ из члана 45.ЗЈН.
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.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-105/19 од
06.06.2019. 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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-105/19
Бијељина,
Датум, 11.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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’’,
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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 ТВЈ-04/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 07.05.2019. године и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр.33/19 од 10.05.2019. године, а која се односи на
набавку радова: АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД
ВАТРОГАСНОГ ДОМА У ЈАЊИ, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ 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 „РАДИША“ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 6.837,24 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-98/19 од
27.05.2019. 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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-98/19
Бијељина,
Датум, 29.05.2019. год

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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
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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-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 2
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2019.
године а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА
ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА ЈАВНИХ ЗГРАДА
ЛОТ 1: ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ
ПРЕГЛЕДА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ
ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
‘’ФИЛИП ВИШЊИЋ’’, ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА ‘’СТЕВАН
СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ’’, ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( СВЕТОГ САВЕ 9 ), ЈУ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( КНЕЗА МИЛОША БР. 26
) И СПОРТСКА ДВОРАНА ЈУ ГИМНАЗИЈА ‘’ФИЛИП
ВИШЊИЋ’’
За ЛОТ 2: ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ
ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
‘’ФИЛИП ВИШЊИЋ’’, ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА ‘’СТЕВАН
СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ’’, ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( СВЕТОГ САВЕ 9 ), ЈУ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( КНЕЗА МИЛОША БР. 26
) И СПОРТСКА ДВОРАНА ЈУ ГИМНАЗИЈА ‘’ФИЛИП
ВИШЊИЋ’’ понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Урбис центар“, Бања Лука
2. ДОО Институт за грађевинарство „ИГ“ , Бања Лука
3. ДОО „Топлота“ Угљевик
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, такође и испуњавају услове
преференцијалног третмана домаћег. Kако је цијена понуде
понуђача ДОО „Топлота“, Угљевик неприродно ниска а у
складу са чланом 66. ЗЈН БиХ, Комисија за ЈН је затражила
образложење неприродно ниске понуђене цијене. Понуђач
је доставио Образложење које је протоколисано код
уговорног органа под бројем 02/12-160/19 од 21.05.2019.
године те је исти Комисија након прегледа и прихватила. На
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције,
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали
на е-аукцији:
1. ДОО Институт за грађевинарство ИГ, Бања Лука
8.700,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Урбис центар“, Бања Лука 8.950,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Топлота“, Угљевик 11.000,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Институт за грађевинарство ИГ“, Бања Лука
са понуђеном цијеном у износу од 8.700,00 КМ (без ПДВ-а)
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-86/19 од
28.05.2019. 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:02-404-86/19-Лот 2
Бијељина,
Датум: 31.05.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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-н-07(2 Лота)/19-ЛОТ 1
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2019.
године а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА
ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРЕГЛЕДА ЈАВНИХ ЗГРАДА
ЛОТ 1: ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ
ПРЕГЛЕДА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ 2: ИЗРАДА ДЕТАЉНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ
ПРЕГЛЕДА ЗГРАДА: ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
‘’ФИЛИП ВИШЊИЋ’’, ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА ‘’СТЕВАН
СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ’’, ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( СВЕТОГ САВЕ 9 ), ЈУ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ ( КНЕЗА МИЛОША БР. 26)
И СПОРТСКА ДВОРАНА ЈУ ГИМНАЗИЈА ‘’ФИЛИП
ВИШЊИЋ’’
За ЛОТ 1: ИЗРАДА ДЕТАЉНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ
ПРЕГЛЕДА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА понуду су доставили следећи понуђачи:
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1. ДОО „Урбис центар“, Бања Лука
2. ДОО Институт за грађевинарство ИГ, Бања Лука
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, такође и испуњавају услове
преференцијалног третмана домаћег и на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО Институт за грађевинарство ИГ, Бања Лука
2.800,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Урбис центар“, Бања Лука 2.900,00 КМ без
ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

13. jun 2019.

са закључивањем Оквирног споразума, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 09.04.2019.године и у
Сл.гласнику БиХ бр.28/19 од 12.04.2019.године, а која се
односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА
РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО
ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И
ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ понуду
је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Copitrade“ 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 „Институт за грађевинарство ИГ“, Бања Лука
са понуђеном цијеном у износу од 2.800,00 КМ (без ПДВ-а)

ДОО „Copitrade“ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 28.525,00 КМ (без ПДВ-а)

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-86/19 од
28.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-79/19 од
29.05.2019. 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 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.

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 ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.

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

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

Број:02-404-86/19-Лот 1
Бијељина,
Датум: 31.05.2019. год.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-24/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка

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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-79/19
Бијељина,
Датум, 31.05.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16; 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.

13. jun 2019.
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70/12), члана 70. и члана 100. 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-22/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума са
једним понуђачем, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 24.04.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.31/19 од
26.04.2019. године, а која се односи на набавку радова: “
ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ
И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА”,
на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број:02-40496/19 од 20.05.2019.године уложена је жалба понуђача ДОО
‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина која је благовремена, допуштена
и изјављена од овлашћеног лица. Жалба је дјелимично
основана и понуђач доо ‘’ЕЛМОНТ’’ Бијељина се елиминише
из поступка вредновања и као најповољнији понуђач се бира
доо ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’ Добој са понуђеном
цијеном у износу од: 49.991,00 КМ (без ПДВ-а).
II
Понуђач доо ‘’Елмонт’’ Бијељина уложило је жалбу
на Одлуку о избору најповољнијег понуђача број:02-40496/19 од 20.05.2019.године која је благовремена, допуштена
и изјављена од овлашћеног лица. На основу члана 100.ЗЈН
и 43. Правилника о јавним набавкама, роба услуга и радова
(‘’Сл.Гласник града Бијељина’’, број:13/17), уговорни орган је
размотрио све наводе из жалбе и утврђено је да су наводи из
жалбе дјелимично основани.
Поновним увидом у понуде комисија за јавне
набавке је утврдила следеће:
- да понуђач доо ‘’Елмонт’’ Бијељина за траженог
ВКВ електичара није доставио диплому како је захтјевано
тендерском документацијом у тачки 7.4., него је доставио
увјерење о положеном специјалистичком испиту
број:2306/17 од 10.11.2008.године издато од стране Техничке
школе ‘’ГСП’’ Београд, те је у том дијелу навод жабе основан
- да понуђач доо ‘’Елмонт’’ Бијељина за траженог ВКВ
електричара није доставио увјерење о положеном стручном
испиту како је захтјевано тендерском документацијом
у тачки 7.4., него је доставио увјерење о положеном
стручном испиту које се односи на КВ електроенергетичара
број:03-Е-85/07 од 06.08.2007.године издато од стране
Савеза енергетичара Републике Српске Бања Лука, те је у
том дијелу жалба основана
Наводи који се односе на поступак јавне набавке
СКП-н-04/18 су неосновани из разлога што уговорни орган
за сваки поступак јавне набавке прописује услове и доказе у
складу са предметом конкретне јавне набавке.
III
Након поновног разматрањања приспјелих понуда
установљено је да понуђач ДОО „Елмонт“ Бијељина
није испунио прописане услове тражене тендерском
документацијом из следећих разлога:
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- За траженог ВКВ електричара није достављена
диплома како је захтјевано тачком 7.4. тендерске
документације
- За траженог ВКВ електричара није достављено
увјерење о положеном стручном испиту како је захтјевано
тачком 7.4. тендерске документације
Понуда ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој 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 „Телефонија Видаковић“, Добој са понуђеном
цијеном у износу од 49.991,00 КМ (без ПДВ-а)
IV
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-40496/19 од 04.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
V
Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-96/19 од 20.05.2019.
године.
VI
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-96/19
Бијељина,
Датум: 05.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
O
ИМЕНОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊА
МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Оперативни тим за унапређење функционисања
мјесних заједница на подручју Града Бијељина по
методологији из Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у
Босни и Херцеговини“ који финансирају Владе Швајцарске
и Шведске, а проводи Развојни програм Уједињених нација
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(UNDP) у БиХ, именују се службеници Градске управе Града
Бијељине – Одсјека за послове мјесних заједница, у саставу:

пољопривреди услед елементарних непогода на подручју
Града Бијељина у 2019. години, у следећем саставу:

1. Далибор Лазић, самостални стручни сарадник за
информационе-документационе послове;
2. Горан Радић, стручни сарадник за послове
мјесних заједница;
3. Александар Трифковић, стручни сарадник за
послове мјесних заједница;
4. Станко Бајић, стручни сарадник за послове
мјесних заједница;
5. Секула Секулић, стручни сарадник за послове
мјесних заједница.

1. Сретен Вучковић, дипл.инж. пољопривреде –
Одјељење за пољопривреду;
2. Недељко Ђукић, дипл.инж. пољопривреде –
Одјељење за пољопривреду;
3. Здравко Микић, дипл.инж. пољопривреде –
Аграрни фонд Града Бијељина.

II
Оперативни тим из тачке I овог Рјешења има
задатак да са унапређењима кроз Пројекат „Јачање улоге
мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ у шест мјесних
заједница са подручја Града Бијељина, учесника овог
Пројекта (МЗ Црњелово Доње, МЗ Јања, МЗ Љесковац, МЗ
Суво Поље, МЗ „Вук Караџић и МЗ „Лединци“) упозна и
осталих 64 мјесне заједнице са подручја Града Бијељина и у
њима активно ради на преносу знања из наведеног Пројекта
(Нова визија МЗ у БиХ, значај и улога Друштвеног центра,
правни статус мјесних заједница, институционализација
методологије рада и докуменaта који су развијени кроз
Пројекат, унапређење мјесних заједница на одабраним
локалитетима у циљу боље грађански оријентисане управе
и пружања услуга, деконцентрисане услуге, одржавање
форума и др.) Активности ће се извршавати на начин да се
у свакој мјесној заједници редовно одржавају састанци са
Савјетима мјесних заједница, односно организују форуми
грађана мјесних заједница.
III
Потребну техничку и административну подршку
за извршавање задатака Оперативног тима из тачке I и II
овог рјешења пружаће Одсјек за послове мјесних заједница
Градске управе града Бијељина.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2459/19
Бијељина,
Датум: 30. мај 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
O
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ
I
Именује се Комисија за процјену штете настале у

II
Задатак Комисије је да изврши процјену штете
настале у пољопривреди услед елементарних непогода
по културама и збирно, да сачини Извјештај и исти
достави Градоначелнику Града Бијељина, Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске и Одјељењу за пољопривреду у Градској управи
Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-2602/19
Бијељина,
Датум: 11. јун 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 2. 8. и 15. Закона о заштити
становништва од заразних болести (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број 90/17) и члана 62. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина”, број 8/13 и
27/13) Градоначелник Града Бијељина,
доноси
НАРЕДБУ
О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У циљу спречавања појаве и ширења заразних
болести које преносе глодари обавезно је извршити општу
систематску дератизацију на подручју града Бијељина (у
даљем тексту ‘’систематска дератизација’’).
II
Систематску дератизацију вршити у периоду од
07.06.-31.12.2019. године и то у:
1. Породично стамбени, помоћни и остали објекти
пољопривредног газдинства у селу и граду,
2. Подрумске просторије стамбених зграда,
3. Школске и предшколске установе са пратећим
објектима,
4. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта
и мјесне канцеларије,
5. Дивља одлагалишта смећа и напуштена
домаћинства,
6. Дом здравља и подручне амбуланте,
7. Високошколске установе,
8. Болница,
9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном
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канализационом мрежом,
10. Отворене површине у јавној употреби (пијаце,
градско гробље, градски стадион),
11. Депоније смећа,
12. Ободни канали у систему одбране од поплава
са пратећим пропратним насипима (главни ободни канал,
мајевички ободни канал, Селиште и Дрина-Дашница-Сава)
укупне дужине око 50 километара,
13. Савски и дрински одбрамбени насип са
пратећим објектима (црпне станице и чуварнице) укупне
дужине око 44 километара,
14. Пропратни појас уз канал I, II, III реда система
хидромелиорације, дужине око 390 километара,
15. Сви пословни објекти без обзира на врсту
делатности и облик својине,
III
Услуге вршења систематске дератизацији на
подручју града Бијељина за потребе ГУ Града Бијељина
вршиће Д.О.О. „ЕКО ЗАШТИТА“ Бијељина, ул. Душана
Барањина бр. 1.
IV
Трошкови извођења систематске дератизације
из тачке II, алинеје 1, 2, 3, 4, 5 ове Наредбе падају на терет
издвојених средстава у буџету Града Бијељина.
Трошкови извођења систематске дератизације из
тачке II, алинеја 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 падају на терет
власника, односно корисника пословних објеката, који су
обавезни дератизацију урадити са неким од референтних
извођача радова који су овлашћени за послове ДДД.
V
Против правних и физичких лица која не поступе
по Наредби, примијенит ће се мјере у складу са Законом о
заштити становништва од заразних болести (‘’Службени
гласник Републике Српске’’ број 90/17)
VI
О спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне
инспекцијске службе Одјељења за инспекцијске послове
Града Бијељина.
VII
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 02-014-1-2606/19
Бијељина,
Датум, 11.06.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-33/19 од 24.05.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 222 упис регистрације Заједнице
етажних власника
„КРАЉА ДРАГУТИНА 98“ улица
Краља Драгутина број 98, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
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,,КРАЉА ДРАГУТИНА 98“ улица Краља Драгутина број 98
Бијељина, Регистарски лист број: 222.
Оснивачи: 7 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: Ацо Ђокић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-33/19
Бијељина,
Дана, 04.06.2019. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-34/19 од 04.06.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 223 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ИВЕ АНДРИЋА 46 Д“ улица
Иве Андрића 46 Д Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ИВЕ АНДРИЋА 46 Д“ улица Иве Андрића 46 Д Бијељина,
Регистарски лист број: 223.
Оснивачи: 17 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: Данијел Ковачевић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-34/19
Бијељина,
Дана, 04.06.2019. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-35/19 од 04.06.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 224 упис регистрације Заједнице
етажних власника „КРУШЕВАЧКА 4А“ улица Крушевачка
4А, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
,, КРУШЕВАЧКА 4А“ улица Крушевачка 4А Бијељина,
Регистарски лист број: 224.
Оснивачи: 23 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
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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: Раде Вучковић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-35/19
Бијељина,
Дана, 04.06.2019. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-39/19 од 04.06.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 225 упис регистрације Заједнице
етажних власника
„ЂУРЕ ЈАКШИЋА 8“ улица Ђуре
Јакшића број 8, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
,,ЂУРЕ ЈАКШИЋА 8“ улица Ђуре Јакшића број 8 Бијељина,
Регистарски лист број: 225.
Оснивачи: 12 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: Младен Куртума, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-39/19
Бијељина,
Дана, 04.06.2019. год.

			

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

ОДЛУКА
О
КОРИШТЕЊУ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ
1
ДУГОЊИЋ ДЕЈАНУ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
ОДЛУКА
О
КОРИШТЕЊУ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОВОЂЕЊА
НЕПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈА СЕ
ОДНОСИ НА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА
1
НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА ДД-14/19

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА БиЗ-04/19

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА ДД-10/19

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
3
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА СКП-Н-02/19

7.

8.

9.

ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
9
БИЈЕЉИНА
18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРОЦЈЕНУ
ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ
У
ПОЉОПРИВРЕДИ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
10
У 2019. ГОДИНИ
19. НАРЕДБА О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ
ДЕРАТИЗАЦИЈИ
НА
ПОДРУЧЈУ
ГРАДА
10
БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРАЉА ДРАГУТИНА
98“ УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА БРОЈ 98
11
БИЈЕЉИНА

2.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА
3
ОЗП-14-п1/19

ОГЛАС
О
УПИСУ
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ИВЕ
АНДРИЋА 46 Д“ УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА 46 Д
11
БИЈЕЉИНА

3.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА ИП4
02-п1/19

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРУШЕВЧКА 4А“
11
УЛИЦА КРУШЕВАЧКА 4А БИЈЕЉИНА

4.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЂУРЕ ЈАКШИЋА 8“
12
УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА БРОЈ 8 БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
4
НАБАВКЕ БИЗ-02/19

10. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
5
НАБАВКЕ ИП-01(6 Лотова)/19-Лот 5
11. ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
5
НАБАВКЕ СКП-20/19
12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
ТВЈ-04/19
13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
КГН-н-07 (2 Лота)/19-ЛОТ 2
14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
КГН-н-07 (2 Лота)/19-ЛОТ 1
15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
ОЗП-24/19
16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
СКП-22/19
17. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ

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

