
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII 16. мај 2017. године  БРОЈ 10 / 2017

 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, члана 62. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 18. 
Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 22/14), и члана 17. Одлуке о 
измјенама и допунама  Одлуке о поступку за додјелу 
средствава удружењима и грађанима на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16). 
Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и :

О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан1.
 Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава 
из буџета града Бијељина намијењених за финансирање 
пројеката удружења грађана у 2017. години, а на основу 
расписаног Јавног огласа објављеног у Службеном гласнику 
Града Бијељина, број: 03/17 од 15. фебруара 2017. године.

Члан 2.
 Средства планирана у буџету Града Бијељина 
за финансирање пројеката расподјељују се у складу са 
члановима 8. и 16. Одлуке о поступку за додјелу средстава 
удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), и то:
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Члан 3.
 На основу Одлуке о расподјели средстава, 
Градоначелник ће закључити уговоре са удружењима 
грађана којима су додијељена средства.
Уговором ће се уредити међусобна права и обавезе у складу 
са Законом и овом Одлуком.

Члан 4.
 Удружења грађана којима су додијељена средства 
за пројекте, дужна су да Градоначелнику путем Комисије 
поднесу извјештај о реализацији пројекта са финансијским 
извјештајем 30 дана по реализацији пројекта, а најдаље до 
завршетка буџетске године.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу даном  потписивања и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
                          
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-604/17                                                             
Бијељина,                
Датум:03. мај 2017.године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 24/15 и 08/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ УСЛУГЕ ШИФРА: ОЗП – 12(2Лот-а)/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
ОЗП – 12 (2Лот-а)/17

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

 ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА И ОСИГУРАЊЕ 
И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2017. И 
2018.ГОДИНЕ

 ЛОТ1 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ2 – ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА 
СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 45.299,14 КМ (без ПДВ) односно 
53.000,00 КМ ( са ПДВ). За Лот 1 предвиђена су средств у 
износу од 23.931,62  КМ (без ПДВ) односно 28.000,00 КМ ( са 
ПДВ)  и за Лот 2 средств у износу од 21.367,52  КМ (без ПДВ) 
односно 25.000,00 КМ ( са ПДВ). Средства су обезбијеђена са 
буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240 и то:
 - за Лот 1 средства у износу од 11.111,11  КМ (без 
ПДВ) односно 13.000,00 КМ ( са ПДВ) су обезбијеђена из 
буџета за 2017. годину и средства у износу од 12.820,51  
КМ (без ПДВ) односно 15.000,00 КМ ( са ПДВ)ће бити 
обезбијеђена  из буџета за 2018. годину.
 - за Лот 2 средства у износу од 12.136,75  КМ (без 
ПДВ) односно 14.200,00 КМ ( са ПДВ) су обезбијеђена  из 
буџета за 2017. годину и средства у износу од 9.230,77  
КМ (без ПДВ) односно 10.800,00 КМ ( са ПДВ) ће бити 
обезбијеђена  из буџета за 2018. годину.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга за 
оба Лот-а је годину дана од  дана закључивања Уговора , а 
најраније од 22.07.2017.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:02-404-107/17
Бијељина, 
Датум:04. мај 2017. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова(‘’Службени гласник града 
Бијељина’’,број: 24/15 и 8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-22/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-22/17

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

 УКЛАЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ  И ИЗГРАДЊА  НОВЕ 
ОГРАДЕ  У МЗ „ПАТКОВАЧА“(КОД  СПОМЕНИКА)

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
16.000,00 (са ПДВ-ом) односно – 13.675,21 КМ(без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са 
буџетске ставке:“Финансирање  комуналне  потрошње,  
јавна хигијена  и одржавање заланих површина“ економски 
код 412 800; потрошачка јединица 000 5170 .

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

V
 Крајњи рок завршетка радова је 45 (четрдесет пет ) 
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 
31.12.2017.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:02-404-106/17      
Бијељина,                                                                                        
Датум:04. мај 2017. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 
члана 18 и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 24/15  и 8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДОВА
ШИФРА: ТВЈ-10/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
ТВЈ-10/17

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

 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВАТРОГАСНИМ 
ОБЈЕКТИМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
10.000,00 (са ПДВ-ом) односно 8.547,00 КМ (без ПДВ-а). 
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са 
буџетске ставке ‘’Средства за инвестиције, одржавања и 
реконструкцију објеката у власништву општине’’ економски 
код 511 200, потрошачка јединица 0005125.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.

V
 Предвиђени рок за извођење радова је 40 (четрдесет) дана 
од дана потписивања Уговора, а најкасније до 31.10.2017.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:02-404-105/17 
Бијељина, 
Датум:04. мај 2017. године 
 

 На основу члана 14 Закона о Граду 
Бијељина(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 
72 Закона о локалној самоуправи(‘’Службени гласник 
РС’’, број: 97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 12.Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова(‘’Службени гласник града Бијељина’’,број:24/15 и 
8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: СКП-30/17

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-30/17

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

 ИЗГРАДЊА TРАФОСТАНИЦЕ У 
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ  II

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
90.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 76.923,08 КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена са из буџета за 2017. 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 извођења радова  је 90 (деведесет) 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:02-404-109/17                
Бијељина,                                                                                        
Датум:11. мај 2017.године                                                                                  

 На основу члана 14 Закона о Граду 
Бијељина(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 
72 Закона о локалној самоуправи(‘’Службени гласник 
РС’’, број: 97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 12.Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова(‘’Службени гласник града Бијељина’’,број:24/15 и 
8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: СКП-25/17

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-25/17

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 је 
50.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 42.735,04 КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена са из буџета за 2017. 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. 
Грађани МЗ суфинансирају набавку у износу од 50% што 
износи 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ  (СА 
ПДВ-ОМ).

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

V
Оквирни споразум се закључује на период од дана 
потписивања до 31.12.2017. године. 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-110/17      
Бијељина,                                                                                    
Датум:11. мај 2017.године                                  

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 8. Закона о јавним набавкама  (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16  ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: КГН-07/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: 
КГН-07/17

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга :

 ИЗРАДА И НАБАВКА ПРОМОТИВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (ДИЗАЈН И ШТАМПА)

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 12.690,00 КМ (без ПДВ-а), 
односно 14.847,30 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
10.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 11.700,00 КМ (са ПДВ-а) 
су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са буџетске ставке 
’’Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и 
енергетске ефикасности’’ економски код 412 900 потрошачка 
јединица 0005120 средства у износу од 2.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) односно 2.340 КМ (са ПДВ-ом) су обезбијеђена са 
Рачуна посебних намјена – донације (пројекат ’’Прилика 
плус’’)’’ и средства у износу од 690,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 807,30 (са ПДВ-ом) су обезбијеђена са ’’Рачуна 
посебних намјена – Унапређење пословног окружења 
(Фонд-05)

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

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга  је од 
дана потписивања Уговора до 30.11.2017.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: 02-404-111/17 
Бијељина, 
Датум:12 мај 2017.године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 25  Закона о јавним набавкама  (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16  ), Градоначелник  д о н о с и :
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: Ф-01/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: 
Ф-01/17

II
 За потребе Одјељење за финансије, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :

 ПРУЖАЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА
                                                                     

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ, средства у 
износу од 15.000,00 КМ се обезбјеђују из буџета за 2017.
годину, 30.000,00 КМ из буџета за 2018.годину и 15.000,00 
КМ из буџета за 2019.годину са буџетске ставке: ‘’Трошкови 
банкарских услуга и платног промета’’ економски код 412 
700, потрошачка јединица 0005140.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отворени 
поступак са закључивањем Оквирног споразума. 

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке има 
се обавити најкасније од 01.07.2017.године, а крајњи рок 
завршетка је 30.06.2019.године.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:
 1. Каматна стопа на депонована средства – 20 
бодова
 2. Тарифа за обављање платног промета до 10.000,00 
КМ – 15 бодова
 3. Тарифа за обављање платног промета преко 
10.000,00 КМ – 15 бодова
 4.Тарифа за издавање банкарских гаранција по 
основу којих се у складу са Законом Град Бијељина појављује 
као гарант и то једнократна накнада за обраду и квартална 
накнада за коришћење гаранције – 15 бодова
 5. Тарифа за обрачунавање затезних камата по 
захтјеву градске управе – 10 бодова
 6. Тарифа за обављање платног промета за остале 
банкарских услуге (вођење пословног рачуна, полог 
готовине, исплата готовине, плаћање унутар банке до 
1.000,00 КМ плаћање унутар банке преко 1.000,00 КМ 
издавање потврда о ликвидности и солвентности рачуна и  
да рачун није у блокади, издавање потврда о реализацији 
налога за плаћање – 25 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: 02-404-112/17 
Бијељина, 
Датум:15. мај 2017.године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

јавне набавке СКП-13(2 лота)/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.04.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.27/17 од 14.04.2017.године, 
а која се односи на набавку услуга:” Израда и одржавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града 
Бијељина’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина

 1. ДОО „Буљан цесте“ Крешево
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
 3. ДОО „Sacom“ Сарајево

 Лот 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина

 1. ДОО „Буљан цесте“ Крешево
 2. ДОО „Sacom“ Сарајево
 3. ДОО „бук промет“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом и то:

 - Понуда ДОО“Буљан цесте“ Крешево није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што у понуди недостаје следећа документација:
 - Изјаве из члана 45., 47. и 52. Закона  о јавним 
набавкама
 - биланс успијеха (копија)
 - доказ о регистрацији
 - докази за испуњеност техничке и професионалне 
способности

 - Понуда ДОО „Бијељина пут“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:  
 - у Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и нема 
печата понуђача
 - У Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама  
није уписана врста постука и бр.“Сл.гласника“ БиХ
 - у Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и нема 
печата понуђача
 - У понуди недостаје овјерена копија дипломе грађ.
инж. смјер нискоградња (достављена је овјерена копија 
дипл.инж. општег смјера) и овјерена копија дипломе 
техничар саобраћаја,смјер друмски или грађевине-смјер 
нискоградња (достављена је овјерена копија дипломе грађ. 
Техничар-смјер геодетски)

 - Понуда групе понуђача ДОО „Sacom“ Сарајево и 
ДОО „Орман“ Кисељак  није испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом из следећих разлога:  
 - у Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и број 
обавјештења о набавци- ДОО„Sacom“ Сарајево
 - У Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама  
није уписана врста постука , бр.“Сл.гласника“ БиХ и број 
обавјештења о набавци- ДОО„Sacom“ Сарајево
 - у Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и број 
обавјештења о набавци- ДОО„Sacom“ Сарајево
 - у Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама 
није уписан бр.“Сл.гласника“ БиХ и број обавјештења о 
набавци-ДОО „Орман“ Кисељак
 - у Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама 
није уписан бр.“Сл.гласника“ БиХ и број обавјештења о 
набавци-ДОО „Орман“ Кисељак

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 - у Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама 
није уписан бр.“Сл.гласника“ БиХ и број обавјештења о 
набавци-ДОО „Орман“ Кисељак
 - списак запослених радника оба понуђача не сдржи 
податке о стручној спреми запослених

 - Понуда ДОО „Бук промет“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 - у Изјави из члана 45. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и  број 
обавјештења о набавци
 - у Изјави из члана 47. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и  број 
обавјештења о набавци
 - у Изјави из члана 52. Закона о јавним набавкама 
није уписана врста постука, бр.“Сл.гласника“ БиХ и  број 
обавјештења о набавци

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: 02-404-85/17 од 
11.05.2017.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”

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-85/17 
Бијељина, 
Датум: 15. мај 2017.године

 

 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 – Изградња саобраћајнице у оквиру 
индустријске зоне II’’ објављеног на веб страници Града 
Бијељина 06.04.2017. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније  понуђача у поступку

јавне набавке:  СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16)

 Најповољнији понуђач за јавну набавку – Изградња 

саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II’’ објављеног 
на веб страници Града Бијељина 06.04.2017. године, 
шифра: СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16) је Д.О.О. ‘’БУК 
ПРОМЕТ’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
229.882,07 КМ (са ПДВ-ом).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 06.04.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке – ‘’Изградња 
саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II’’. Основ за 
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24. став 
(1) тачка б) Закона о јавним набавкама: ‘’ За нове радове 
који представљају понављање сличних радова повјерених 
добављачу којем је уговорни орган додијелио ранији уговор, 
уз услов да су такви радови у складу са основним пројектом 
за који је био додијељен основни уговор, након спроведеног 
отвореног или ограниченог поступка. Уговорни орган 
дужан је да укаже на могућност спровођења овог поступка 
приликом спровођења отвореног или ограниченог поступка 
за основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових 
радова уговорни орган узима у  разматрање приликом 
процјењивања вриједности јавне набавке. Овај поступак 
може се примијенити само у периоду од три године од дана 
закључивања основног уговора.’’
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. ‘’БУК 
ПРОМЕТ’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
21.04.2017. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-78/17 од 21.04.2017.године утврђено је да 
је понуђач Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина испунио 
услове претквалификације прописане тендерском 
документацијом.
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:02-404-78/17 
Бијељина,                                                                       
Датум:26.  април 2017.године

 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке Ф-н-01/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.03.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.21/17 од 24.03.2017.године, а 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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која се односи на набавку услуга: “КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА (4.000.000,00 КМ)“, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука

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

 „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука са понуђеним 
укупним трешковима за отплату кредита у износу од: 
860.837,69 KM 
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-58/17 од 
26.04.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV  
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.
 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-58/17
Бијељина, 
Датум: 27. април 2017.године

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона о 
Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. 
и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62.Статута 
Града Бијељина(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
08/13;27/13),Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник БиХ”број:104/14) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и:
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II дио Б КГН-04/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 

II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 10.04.2017.године, а који се односи на набавку 
услуга: Спровођење обука за предузећа на тему припреме 
приједлога пројеката и израде бизнис планова, понуду је 
доставио следећи понуђач :

 - Центар за менаџмент,развој и планирање-МДП 
иницијативе,Добој

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 
понуда, те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде ,прихваћена понуда

 Центар за менаџмент, развој и планирање-МДП 
иницијативе,Добој са понуђеном цијеном у  износу од:
2.000,00 КМ(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-76/17 од 
24.04.2017.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:02-404-76/17
Бијељина, 
Датум:27. април 2017.године

 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-21/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 10.04.2017.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.27/17 од 14.04.2017.године, 
а која се односи на набавку радова: “Израда кућних бројева, 
огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних 
стубића и саобраћајних знакова“, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина

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

 ДОО  „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од: 36.988,96 KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-75/17 од 
28.04.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV  
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 75/17
Бијељина, 
Датум: 03. мај 2017.године

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона о 
Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 70. 
и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62.Статута 
Града Бијељина(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
08/13;27/13),Правилника о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник БиХ”број:104/14) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и:
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама
из Анекса II дио Б КГН-14/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 

II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 19.04.2017.године, а који се односи на набавку услуга: 
Угоститељске услуге за потребе  пројекта „Прилика плус“-
Практична настава на радном мјесту, понуду је доставио 
следећи понуђач :

 - ДОО „Минерва“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 
понуда, те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде ,прихваћена понуда

 ДОО „Минерва“ Бијељина са понуђеном цијеном у  
износу од: 4.859,19 КМ(са ПДВ-ом)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-92/17 од 
28.04.2017.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:02-404-92/17
Бијељина, 
Датум: 03. мај 2017.године

 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-28/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 11.04.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.27/17 од 14.04.2017.године, 
а која се односи на набавку радова: Изградња и асфлатирање 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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путева, улица, пјешачко - бициклистичких стаза и тротоара 
на подручју Града Бијељина, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина

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

 ДОО  „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 859.874,77 KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-86/17 од 
04.05.2017.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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-86/17
Бијељина, 
Датум:05. мај 2017. године

 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке ОЗП-14/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 10.04.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.27/17 од 14.04.2017.године, 
а која се односи на набавку радова: Набавка и уградња 
прозора за зграде у власништву Градске управе Бијељина, 
понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ЖЕГРАП’’ Бијељина
 2. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача Д.О.О. ‘’ЖЕГРАП’’ Бијељина не 
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом, 
јер достављена понуда није запечаћена у складу са условима 
прописаним тачком 15. т.д. (начин достављања понуде). 
Понуда понуђача ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина у потпуности  
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде,прихваћена понуда:

 ДОО  ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од: 22.528,35 KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-81/17 од 
04.05.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 81/17
Бијељина, 
Датум:10. мај 2017.године

 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-29/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка,  објављеном на Порталу јавних набавки дана 
13.04.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.29/17 од 
21.04.2017.године, а која се односи на набавку радова: 
Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске 
зоне II – у оквиру пројекта ‘’Унапређење пословног 
окружења у сјевероисточном дијелу Републике Српске’’, 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу од: 199.698,63  KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-83/17 од 
12.05.2017.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
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 83/17
Бијељина, 
Датум:15. мај 2017.године

 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  БиЗ-01/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.04.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.27/17 од 14.04.2017.године, 
а која се односи на набавку роба: „Набавка опреме за потребе 
цивилне заштите,“ понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Green project“  Сарајево
 2. ДОО“Мipex auto RS“ Бања Лука 
 3. ДОО „KM Trade“ Високо

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  
 
 1. ДОО “Green project“ Сарајево         24.786,45 КМ
 2. ДОО „KM Trade“ Високо          27.612,00 КМ
 3. ДОО Мipex auto RS“ Бања Лука         29.799,90 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Green project“  Сарајево са понуђеном 
цијеном у  износу од: 24.786,45 КМ (са ПДВ-ом)
 

III
 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.

IV
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-87/17 од 
11.05.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 87/17
Бијељина, 
Датум:15. мај 2017.године

 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07 и 109/12) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/17)  Градоначелник  Града  Бијељина д о н и о   ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Даје се сагласност на Статут ЈУ Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина број: 713/17 од 4.5.2017. године.

 2. Статут из тачке 1. овог Рјешења, Одлука Управног 
одбора ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина број: 
711/17 од 4.05.2017. године и Мишљење Одјељења за 
друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина број: 
02/5-62-1-58/17 од 5.5.2017. године налазе се у прилогу овог 
Рјешења и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-617/17
Бијељина,                                                                                         
Датум, 5. мај 2017. године

 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12) и члана 62. став 1. тачка м) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 
30/16)  Градоначелник  Града  Бијељина д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјени 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији 
Града Бијељина  број: 410/17 од 20.4. 2017. године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног Одбора Туристичке организације Града Бијељина 
број: 411/17 од 20.4.2017. године и Мишљење Одјељења за 
привреду Градске управе Града Бијељина број: 02/1-3-1-
315/17 од 20.4. 2017. године налазе се у прилогу овог Рјешења 
и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-567/17 
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум:21. април 2017.године

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), члана 
62.  Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 8/13, 27/13 и 30/16), члана 1. Одлуке о 
радним тијелима Градоначелника (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 26/15 ) Градоначелник Града Бијељина 
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Оснива се Савјет за запошљавање и образовање 
Града Бијељина, у саставу:

 1. Дејан Савић, Градска управа Града Бијељина, 
предсједник Савјета;
 2. Славица Лукић, Завод за запошљавање РС – 
филијала Бијељина, замјеник предсједника;
 3. Ђорђе Славињак, предсједник Привредног 
савјета Града Бијељина, члан;
 4. Татјана Вујић, Градска управа Града Бијељина, 
члан;
 5.Вања Ступар, Градска управа Града Бијељина, 
члан;
 6.Бојан Ђокић, Градска управа Града Бијељина, 
члан;
 7.Драгорад Васић, Градска управа Града Бијељина, 
члан;
 8.Стана Божић, Завод за запошљавање РС – 
филијала Бијељина, Биро  Бијељина, члан;
 9.Славиша Јовановић, Агенција за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина, члан;
 10.Здравко Микић, Аграрни фонд Града Бијељина, 
члан;
 11.Срђан Остојић, Регионална привредна комора 
Бијељина, члан;
 12.проф. др Миладин Јовичић, Факултет пословне 
економије Бијељина, члан;
 13.Раденко Тодоровић, Техничка школа ‘’Михајло 
Пупин’’, члан;
 14.Милорад Стевић, Занатско предузетничка 
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комора Бијељина, члан;
 15.Милица Перковић, Актив директора основних 
школа, члан;
 16.Тања Милинковић, Удружење особа са 
инвалидитетом ‘’Импулс’’ Бијељина, члан;
 17.Миленко Стевановић, ДОО ‘’Мега дрво’’ 
Бијељина, члан.

Члан 2.
 Задаци Савјета за запошљавање и образовање Града 
Бијељина су сљедећи:

 - Иницира и координира процес израде локалне 
политике запошљавања;
 - Учествује у изради појединачних оперативних 
планова (програма/пројеката) у сагласности са Акционом 
планом запошљавања и акционим плановима за 
запошљавање Владе Републике Српске;
 - Прати остваривање Акционог плана и појединих 
програма/пројеката за запошљавање;
 - Доноси закључке и даје мишљења о питањима из 
своје надлежности  и о њима обавјештава органе Града;
 - Даје мишљење на предлоге прописа и одлука које 
доноси Скупштина Града Бијељина у областима значајним 
за запошљавање и образовање;
 - Усваја годишње и периодичне извјештаје о 
остваривању локалне политике запошљавања и подноси их 
Градоначелнику Града Бијељина на разматрање;
 - Координира и подстиче сарадњу између 
заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији 
њихових активности;
 - Спроводи активности фокусиране на развој 
људских ресурса и усклађивање компетенција и 
квалификација радне снаге са потребама и захтјевима 
локалне привреде;
 - Спроводи истраживање кретања на тржишту 
рада;
 - Даје иницијативе за унапређење наставних 
планова и програма у редовном образовању и образовању 
одраслих, у складу са потребама и захтјевима локалне 
привреде;
 - Иницира и проводи пројекте и активности који 
имају за циљ опремање школских кабинета и радионица;
 - Врши анализе потребних компетенција за 
одређено занимање; 
 - Остварује сарадњу са другим заинтересованим 
странама и генерално врши промоцију цјеложивотног 
учења;
 - Пружа подршку стручним школама и 
привредницима у активнијем укључивању у процес 
организације практичне наставе,
 - Пружа подршку иницијативама за јачање 
предузетништва међу младима.

Члан 3.
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да 
важи Рјешење о именовању Савјета за запошљавање Града 
Бијељина број: 02-111-12/15 од 24.02.2015.године и Рјешење 
о измјенама и допунама Рјешења  о именовању Савјета 
за запошљавање Града Бијељина број: 02-111-14/17 од 
19.01.2017.године.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-111-179/17
Б и ј е љ и н а,
Датум:11. мај 2017. године

 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број 22/14), и члана 
19а. Одлуке о измјенама и допунама  Одлуке о поступку за 
додјелу средстава удружењима и грађанима на подручју 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 
3/16), Меморандума о разумјевању између УНДП-а и Града 
Бијељина од 08.07.2014. године и Споразума о сарадњи између 
општине Бијељина и невладиних организација на подручју 
Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТИМА  ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА
СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОСНОВУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА У 2017. ГОДИНИ

I
 Именује се Тим  за праћење (мониторинг) 
реализације пројеката удружења грађана која су остварила 
средства из буџета Града Бијељина на основу Јавног позива 
у 2017. године у саставу:

 1. Љубица Млађеновић - предсједник
 2. Гордана Антић – замјеник предсједника
 3. Јасна Абдулахагић – члан,
 4. Јелена Алексић – члан,

 Замјенски чланови тима су: 

 1. Дарко Стевић – замјеник члана
 2. Валентина Ристић – замјеник члана
Замјенски чланови Тима за праћење реализације пројеката 
удружењима грађана се активирају само у случају одсуства 
неког од чланова Тима.

II
 Вођење записника и остале административно – 
техничке послове за именовану Комисију ће обављати 
Самостални стручни сарадник за рад са НВО Града Бијељина

III
 Задаци Тима за праћење реализације пројеката 
удружењима грађана су:

 - да оствари сарадњу са свим НВО на подручју Града 
Бијељина која су добила средства за пројекте у 2017. години,
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 - да врши увид над реализацијом пројеката,
 - да анализира одобрене пројекте,
 - да извјештава о спровођењу пројекта, 
активностима пројекта, потрошњи буџетских линија и 
друго,
 - да донесе препоруку, тј. закључак о праћењу 
спровођења и начину активности пројекта.

IV
 Мандат Тима за праћење реализације пројеката 
удружењима грађана траје до именовања новог Тима.

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

Број: 02-014-1-647/17
Б и ј е љ и н а,
Датум:12. мај  2017. године

 На основу члана 79. става 1. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Конкурсне комисије за попуну

упражњеног радног мјеста у статусу
службеника у Градску управу Града Бијељина

I
 У Конкурсну комисију за попуну упражњеног 
радног мјеста у статусу службеника у Градску управу Града 
Бијељина на радно мјесто стручни савјетник у Одјељењу за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту (на неодређено 
вријеме) по расписаном Јавном конкурсу бр. 02-120-
55/17 од 04.04.2017.године који је објављен у “Службеном 
гласнику  Републике Српске”,  број: 38  дана 19.04.2017. 
године и дневном листу „Глас Српске“ дана 12.04.2017.
године, именује се:
 
 1. Митрић Немања, дипл. инг. саобраћаја – 
службеник Градске управе Града Бијељина који има 
одговарајуће професионално искуство – предсједник
 2. Шутало Хермина, дипл. економиста, службеник 
Градске управе Града Бијељина који има одговарајуће 
професионално искуство – члан
 3. Благојевић Дејан, дипл, правник, службеник 
за управљање људским ресурсима Градске управе Града 
Бијељина – члан
 4. Митровић Драгана, дипл. економиста, са листе 
коју утврђује Скупштина Града Бијељина – члан
 5. Љубојевић Владимир,  дипл. правник, са листе 
коју утврђује Скупштина Града Бијељина – члан

II
 Комисија има задатак да изврши контролу 
испуњавања услова кандидата, да спроведе изборни 
поступак са кандидатима који испуњавају услове радног 
мјеста и да након спроведеног изборног поступка сачини 
листу за избор кандидата. 

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

Број: 02-120-66/17               
Бијељина,                                  
Датум, 04. мај 2017. године

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) и 
Споразума о сарадњи Града Бијељина и Удружења грађана 
за промоцију образовања Рома „Отахарин“ Бијељина, 
Градоначелник Града Бијељина,  доноси:

РЈЕШЕЊЕ
 О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЈЕДНОСТ ДЈЕЦЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I
 У Рјешењу о именовању радне групе за заштиту и 
безбједност дјеце на подручју Града Бијељина број:02/533-
4/04 од дана 06.11.2014. године и измјењених Рјешења о 
заштити и безбједности дјеце на подручју Града Бијељина 
број: 02-533-1/15 од дана 21.04.2015. године, 02-533-4/15 од 
дана 03.12.2015. године и 02-533-3/16 од дана 09.09.2016. 
године врши се измјена у члану I, члан Радне групе испред 
Граничне полиције Данијел Турсуновић  замјењује се 

 - Марком Гребићем, инспектором за истраге, 
Граничне полиције.                

 II
 Остали дијелови Рјешења остају неизмјењени. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНЕ

Број:02-533-1/17
Бијељина,                                                                                                                                                                                                                    
Датум:25. април 2017.године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-24/17 од 26.04.2017. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 157 упис регистрације Заједнице 
етажних власника  „ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 
9“ улица Жртава фашистичког терора бр. 9   Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 9“ улица Жртава 
фашистичког терора бр. 9 Бијељина,  Регистарски лист број:      
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 Оснивачи: 14  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: Зора Јовић, предсједник Управног 

одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:02/3-372-24/17       
Бијељина,                                                                           
Датум:26. април 2017.године

   

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЛНИКА

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-12(2ЛОТ-А)/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-22/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ТВЈ-10/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-30/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-25/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:КГН-07/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:Ф-01/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-13(2ЛОТА)/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:СКП-Н-01/17(НАСТАВАК СКП-28/16)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:Ф-Н-01/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б КГН-04/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:СКП-21/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б КГН-14/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:СКП-28/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:ОЗП-14/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:СКП-29/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ:БИЗ-01/17

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СТАТУТ ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ТУТРИСТИЧКОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА 
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ 
ПОЗИВА У 2017. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
РАДНОГ МЈЕСТА У СТАТУСУ СЛУЖБЕНИКА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЗАШТИТУ И 
БЕЗБЈЕДНОСТ ДЈЕЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА 
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 9“ БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака
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