
Службени гласник
Града Бијељина

Година XLIX  27. фебруар 2013. године  БРОЈ 4 / 2013

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА бр. Ф-01/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: Ф-01/13

II
За потребе Одјељења за финансије, вршиће се јавна набавка 
услуга:
Кредитно задужење Града Бијељина ( 6.000.000,00 КМ )
         

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је  3.172.133,00 КМ и односи 
се на трошкове обраде и преноса кредита износ од 30.000,00 
КМ и трошкове камате износ од 3.142.133,00 КМ у периоду 
десет година плус двије године грејс периода.
 Средства у износу од 3.142.133,00 КМ ће бити 
обезбијеђена са буџетске ставке: „Камате на домаће кредите 
ново задужење“, потрошачка јединица 0005140, економски 
код 413 300 и средства у износу од 30.000,00 КМ ће бити 
обезбијеђена са буџетске ставке: „Трошкови банкарских 
услуга и платног промета“, потрошачка јединица 0005140, 
економски код 412 700.
        

IV
 За предметну јавну набавку спровешће отворени 
поступак за међународне вриједносне разреде.

V
 Предвиђени рок за отплату кредита је  десет година 
плус грејс период од двије 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”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-22/13
Бијељина, 
Датум, 14. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-63-а1/11

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова  под шифром: 

СКП-63-а1/11

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Утврђивање вишка, мањка и непредвиђених радова 
приликом реализације пројекта изградња моста на каналу 
Дашница на локалном путу Л-5 (Бијељина – В.Обарска – 
Г.Црњелово), Анекс I уговора бр: 02-404-252/11 од 08.03.2012. 
године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
додјелу Анекса I је 87.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2012. годину када су радови и изведени у 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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склопу реализације основног Уговора са буџетске ставке: 
„Изградња инфраструктуре-путна инфраструктура-
кредит“ (економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170).
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-24/13                                                                                          
Бијељина,                                                                                 
Датум: 15. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА:
 СКП-29 (ц1, 17 Лот-ова) - лот 15-а1/12

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова  под шифром: 

СКП-29 (ц1, 17 Лот-ова) - лот 15-а1/12

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Утврђивање вишка радова на асфалтирању - 
реконструкцији и пресвлачењу дијела локалног пута Л-3 
(Трњаци – Бродац) у дужини од око 2000 метара, Анекс I 
уговора бр: 02-404-84/12-лот 15 од 29.06.2012. године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
додјелу Анекса I је 31.767,84 КМ. Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2012. годину када су радови и изведени у 
склопу реализације основног Уговора са буџетске ставке: 

„Изградња инфраструктуре-путна инфраструктура-
кредит“ (економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170).
 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-23/13
Бијељина,                                                                                  
Датум, 15. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СЗП-07 (2Лот-а)/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра: ШИФРА: 

СЗП-07 (2Лот-а)/13

II
 За потребе Службе заједничких послова  вршиће се 
јавна набавка  услуга: 
 Осигурање имовине и лица и регистрација 
службених аутомобила Административне службе Града 
Бијељина:
Лот1:Осигурање имовине и лица Административне службе 
Града Бијељина
Лот2:Осигурање и регистрација службених аутомобила 
Административне службе Града Бијељина:

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је                                                                                                               
62.000,00 КМ, за Лот 1= 48.000,00 КМ и за Лот 2= 14.000,00 
КМ. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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За Лот 1 средства у износу од 32.000,00 се обезбјеђују из 
буџета за 2013. годину и 16.000,00 КМ  из буџета за 2014. 
годину са буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине 
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци“ 
економски код 412700; потрошачка јединица 0005240 и 
За Лот 2 средства у износу од 7.000,00 се обезбјеђују из буџета 
за 2013. годину и 7.000,00 КМ  из буџета за 2014. годину са 
буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка.

V
 Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

VI
 Предвиђени рок за реализацију услуга за оба Лот-а 
је од 01.05.2013.године до 01.05.2014.године.
 

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 град Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-28/13
Бијељина, 
Датум: 21. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-27 (2 Лот-а)/13

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-27 (2 Лот-а)/13

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
Радови на санацији ударних асфлатних рупа на подручју 
Града Бијељина :

Лот 1 – Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних 
рупа у Граду Бијељина и Јањи
Лот 2 - Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних 
рупа на локалним и некатегорисаним путевима

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
165.000,00 КМ (Лот 1 – 80.000,00 КМ, Лот 2 –85.000,00 КМ). 
Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2013. годину са 
буџетске ставке: Средства за одржавање и заштиту локалних 
и некатегорисаних путева – зимска служба и комунална 
инфраструктура (економски код 412 800; потрошачка 
јединица 0005170).

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног поступка.

V
 Рок та реализацију предметних радова за све Лот-
ове је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2013.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”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-30/13
Бијељина,                                                                                  
Датум, 22. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 (4 Лот-а)/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром:

 СКП-24 (4 Лот-а)/13

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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набавка следећих услуга:
Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева 
и градских улица на подручју Града Бијељина:
Лот 1 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских 
путева – источни дио Града Бијељина
Лот 2 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских 
путева – западни дио Града Бијељина
Лот 3 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских 
путева – сјеверни дио Града Бијељина
Лот 4 – Одржавање – пошљунчавање градских макадамских 
улица

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
190.000,00 КМ (Лот 1 – 49.400,00 КМ, Лот 2 – 69.600,00 КМ, 
Лот 3 – 31.000,00 КМ и Лот 4 – 40.000,00 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета Града за 2013. годину са буџетске 
ставке: Средства за одржавање и заштиту локалних и 
некатегорисаних путева – зимска служба и комунална 
инфраструктура (економски код 412 800; потрошачка 
јединица 0005170).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка.

V
 Рок та реализацију предметних услуга за све Лот-
ове је од дана потписивања Уговора до 31.12.2013.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”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-29/13
Бијељина,       
Датум, 22. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 

БиЗ-01/13

II
 За потребе Одјељења за борачко – инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
Реконструкција, санација и доградња индивидуалних 
породичних стамбених објеката борачке категорије 
становништва

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
100.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2013. годину са буџетске ставке: Средства за рјешавање 
стамбених питања борачке категорије становништва 
(економски код 416 100; потрошачка јединица 0005180).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отовореног 
поступка.

V
 Рок за завршетак радова је 6 мјесеци од дана 
увођења извођача радова у посао, а извођач ће бити уведен 
у посао у року од 15 дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-33/13
Бијељина                                                                                              
Датум, 26. фебруар 2013. године  

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/12), члана 
72 Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 101/04,42/05 и 118/05), члана 4 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 
12/09 и 60/10) и члана 13 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’, број: 13/11), в.д. Градоначелника д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-10-п2/12

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под 

шифром: СКП-10-п2/12

II
 За потребе  Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка сљедећих услуга: 
Израда студије заштите градског парка.

III
           Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 20.000,00 КМ. Средства се 
обезбјеђују из буџета општине за 2012. годину, са буџетске 
ставке: „Финансирање комуналне потрошње“, економски 
код 412800, потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

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

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-25/13
Бијељина,                                                                                            
Датум, 18. фебруар 2013. године

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12), члана 72 Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 
12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник доноси:   
                                                                                                                                                                                                                 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-01-п1/12

I
Приступа се поновном поступку јавне набавке услуга под 

шифром: Ф-01-п1/12

II
 За потребе Одјељења за финансије, вршиће се јавна 
набавка сљедећих услуга: 

Пружање банкарских услуга током 2013. и 2014.године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
за реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ. Средства у 
износу од 30.000,00 КМ се обезбијеђују из буџета за 2013. 
годину  и 30.000,00 КМ из буџета за 2014.годину са буџетске 
ставке: ‘’Трошкови банкарских услуга и платног промета’’, 
економски код: 0005140, потрошачка јединица: 412700.
 

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

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 2 
(двије) године од дана потписивања Оквирног споразума.

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:
1. Каматна стопа на депонована средства по виђењу – 35 
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 обрачунавање затезних камата по захтјеву 
Града – 10 бодова
5. Тарифа за остале банкарске услуге (вођење пословног 
рачуна, полог готовине, исплата готовине и плаћање унутар 
банке до 1.000,00 КМ и преко 1.000,00 КМ) – 25 бодова

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-32/13  
Бијељина,                                                                                  
Датум, 26. фебруар 2013. године    
 
 На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  ОП-16( 2 лота)-п1/12 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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I
 У поступку јавне набавке путем отворног поступка 
, а која се односи на набавку роба :
“ Набавка штампаних образаца и канцеларијског материјала 
за потребе Административне службе Града Бијељине током 
2013. и 2014. године ‘’, понуде су доставили следећи понуђачи:

Лот 1: Набавка штампаних образаца за потребе 
Административне службе Града Бијељине током 2013. и 
2014. године

1. АД „ Глас српски трговина“ Бања Лука
2. ДОО „Прима пром“Бања Лука
3. ДОО „Мојић“Бијељина

Лот 2: Набавка канцеларијског материјала за потребе 
Административне службе Града Бијељине током 2013. и 
2014. године

1. АД  „ Глас српски трговина“ Бања Лука
2. ДОО „Алф-ом“ Бања Лука
3. ДОО „Прима пром“Бања Лука
4. ДОО „Мојић“Бијељина                                              

II 

 Лот 1: Набавка штампаних образаца за потребе 
Административне службе Града Бијељине током 2013. и 
2014. године 

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање,
 
1. ДОО „Мојић“Бијељина  36.639,54 КМ
2. ДОО „Прима пром“Бања Лука  39.883,33 КМ
3. АД „Глас српски трговина“ Бања Лука   75.191,80 КМ

и оцјењено да је најповољнији  понуђач

ДОО“Мојић“Бијељина, са понуђеном цијеном у бруто 
износу од:  36.639,54  КМ 

Лот 2: Набавка канцеларијског материјала за потребе 
Административне службе Града Бијељине током 2013. и 
2014. године
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање,

1. ДОО „Мојић“ Бијељина  111.495,68 КМ
2. ДОО „Прима пром“ Бања Лука  116.063,55 КМ
3. АД „Глас српски трговина“ Бања Лука 160.089,99 КМ
4. ДОО „Алф-ом“ Бања Лука  190.302,45 КМ

и оцјењено да је најповољнији  понуђач

ДОО“Мојић“ Бијељина,са понуђеном цијеном у бруто 

износу од:  111.495,68 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-05/13
Бијељина, 
Датум: 21. фебруар 2013. године

 На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина 
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана 
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  КГН-08/13

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци, а која се односи на набавку услуга:“ Ангажовање 
2 преводиоца за енглески језик (усмени и писмени превод)’’, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

1.Агенција за пружање интелектуалних услуга „Anglia 
V“,Бијељина
2.Стални судски тумач Станчић Никола, Бијељина
                                                       

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда  Агенције за пружање интелектуалних услуга 
„Anglia V“,Бијељина  није испунила услове предвиђене 
тачком 2.1.подтачка 4.тендерске документације из разлога 
што није достављен Извод из судског регистра да правно 
лице није проглашено кривим, правоснажном судском 
одлуком, за кршење закона у смислу његовог пословног 
понашања у периоду од 5 (пет) година прије достављања 
понуде, или, ако ово није могуће, еквивалентни документ 
који издаје надлежни судски или орган управе у БиХ 
или у земљи поријекла или земљи из које тај понуђач 
долази, у сврху доказивања да није проглашен кривим, 
правоснажном судском одлуком, за кршење закона у смислу 
његовог пословног понашања у периоду од пет година прије 
достављања понуде. (Неопходно је да понуђач достави доказ 
од кривичног и од прекршајног одјељења суда)..

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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 Понуда Сталног судског тумача Станчић Николе 
, Бијељина испуњава све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена 
понуда

Стални судски тумач Станчић Никола, Бијељина, 
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 11.500,00 КМ

 III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
  Приговор се подноси писмено, а може се изјавити 
и на записник код овог органа.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-14/13
Бијељина,
Датум: 25. фебруар 2013. године

 На основу члана 29. став 2. Правилника о праћењу 
рада и награђивању запослених у Административној служби 
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
број: 18/09 и 24/10), Градоначелник Града Бијељина  доноси

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ СЛУЖБЕНИКА/НАМЈЕШТЕНИКА У 2012. 

ГОДИНИ

I
 За службеника/намјештеника године у 
Административној служби Града Бијељина у 2012. години, 
проглашава се 

 - СЛАВИЦА РАДИЋ из Бијељине.

II
 У складу са овом Одлуком, додјељује се Признање 
службеника/намјештеника у 2012. години Славици 
Радић, шефу Одсјека за јавне службе, омладину, спорт и 
физичку културу у Одјељењу за друштвене дјелатности 
Административне службе Града Бијељина за постигнуте 
резултате у раду, професионални однос према грађанима и 
запосленим и посвећености у испуњавању стандарда доброг 
службеника/намјештеника.
 

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

 Број: 02-111-56/12
Б и ј е љ и н а,
Датум: 14. новембар 2012. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Градоначелник Града Бијељина је донио

О Д Л У К У

I
 На приједлог Одјељења за друштвене дјелатности 
додјељује се стипендија само за наставну 2012/2013. годину 
следећим студентима који су допринијели развоју укупног 
друштвеног живота на подручју Града Бијељина:

1. Максимовић Мирољуб, студент четврте године 
Универзитета Синергија – Факултет за пословну 
информатику
2. Јовић Јелена, студент треће године Технолошког факултета 
у Зворнику
3. Васиљевић Гордана, студент четврте године Правног 
факултета Универзитета Источно Сарајево
4. Јовичић Сања, студент четврте године Правног факултета 
Универзитета Источно Сарајево
5. Мотика Младен, студент треће године Саобраћајног 
факултета у Београду
6. Вујић Татјана, студент четврте године Слобомир П. 
Универзитета – Пореска академија
7. Илић Маријана, студент четврте године Економског 
факултета у Бијељини
8.Крсмановић Жељко, студент треће године Пољопривредног 
факултета у Бијељини
9. Вуковић Милан, студент четврте године Факултета 
техничких наука у Новом Саду
10. Јосиповић Срђан, студент друге године Правног 
факултета у Источном Сарајеву
11. Ковачевић Драгана, студент пете године Медицинског 
факултета у Бања Луци
12. Ђокић Сања, студент четврте године Медицинског 
факултета у Новом Саду
13. Миловановић Жељко, студент четврте године Факултета 
техничких наука у Новом Саду
14. Живановић Милкица, студент четврте године Факултета 
пословне економије у Бијељини

15. Тодоровић Милена, студент друге године Факултета 
техничких наука у Новом Саду
16. Спремо Желимирка, студент четврте године Факултета 
пословне економије у Бијељини
17. Којић Невена, студент треће године Филозофског 
факултета у Источном Сарајеву
18. Марјановић Новка, студент четврте године Правног 
факултета Универзитета Источно Сарајево
19. Манојловић Рада, студент треће године Медицинског 
факултета у Фочи
20. Марковић Марина, студент треће године Медицинског 
факултета у Новом Саду

II
 Новчани износ стипендија за студенте који су 
наведени у тачки I. ове Одлуке, на мјесечном нивоу износи 
130,00 КМ.
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III
 Исплата стипендија за студенте који су наведени у 
тачки I. ове Одлуке вршиће се са буџетске позиције Одјељења 
за друштвене дјелатности – средства за стипендирање 
студената.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-229/13  
Бијељина,
Датум: 25. фебруар 2013. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Градоначелник Града Бијељина је донио

О Д Л У К У

I
 На приједлог Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту, додјељује се стипендија само за наставну 
2012/2013. годину следећим студентима који су дјеца 
погинулих бораца ВРС:

1. Маринковић Анкица, студент IV године Едукацијско – 
рехабилитацијског факултета у Тузли, смјер поремећаји у 
понашању,
2. Гавриловић Ивана, студент IV године Природно – 
математичког факултета у Новом Саду, смјер професор 
математика,
3. Гојковић Драган, студент IV године Факултета пословне 
економије у Бијељини, смјер пословна информатика,
4. Видовић Јелена, студент III године Универзитета 
Синергије у Бијељини, смјер право,
5. Шакота Драгиша, студент III године Универзитета 
Синергија у Бијељини, смјер финансије и банкарство,
6. Перић Адриана, студент III године Универзитета 
Синергија, смјер рачуноводство и ревизија,
7. Лазић Радиша, студент IV године Високе школе за 
унутрашње послове у Бања Луци, смјер криминалистика,
8. Перић Цвијетин, студент IV године Универзитета 
Синергија у Бијељини, смјер финансије и банкарство,
9. Анђелковић Дејан, студент IV године Факултета пословне 
економије у Бијељини, смјер пословна информатика,
10. Марјановић Недељка, студент III године Педагошког 
факултета у Бијељини, смјер разредна настава,
11. Лазаревић Ивана, студент IV године Правног факултета 
у Новом Саду, општи смјер,
12. Бошковић Никола, студент III године Педагошког 
факултета у Бијељини, смјер разредна настава, 
13. Концулић Биљана, студент III године Педагошког 
факултета у Бијељини, смјер предшколско образовање,
14. Радић Весна, студент III године Универзитета Синергија, 
смјер рачуноводство и ревизија,
15. Марковић Мирослав, студент III године Пољопривредног 
факултета у Новом Саду, смјер ветеринасрка медицина,

16.Ногић Синиша, студент III године Слобомир П 
универзитета у Бијељини, смјер информационе технологије,
17. Крстовић Сања, студент IV године Медицинског 
факултета у Фочи, смјер стоматологија,
18. Максимовић Татјана, студент III године Медицинског 
факултета у Новом Саду, смјер специјална рехабилитација,
19. Тракиловић Славка, студент III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер електроенергетски 
системи,
20. Јанковић Рада, студент III године Универзитета Бијељина, 
смјер сестринство,
21. Булајић Славиша, студент III године Универзитета 
Синергија у Бијељини, смјер пословна информатика,
22. Босанчић Сања, студент III године Факултета пословне 
економије у Бијељини, смјер спољна трговина, порез и 
царине,
23. Петровић Оливер, студент III године Универзитета 
Синергија у Бијељини, смјер право.
24. Ашћерић Радмила, студент III године Педагошког 
факултета у Бијељини, смјер разредна настава.

II
 Исплата стипендија за студенте који су наведени у 
тачки I. ове Одлуке вршиће се са буџетске позиције Одјељења 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 416 100 – Текуће 
помоћи породицама палих бораца и инвалидима.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-231/13  
Бијељина,
Датум: 25. фебруар 2013. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број  5/05, 6/05 и 6/06), 
Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О   ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У 

НАСТАВНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

I
 Након спроведног поступка по Конкурсу за 
додјелу студентомских стипендија у наставној 2012/2013. 
години, уговори о стипендирању закључиће се  са следећим 
студентима:

1. Мартић Сузаном, студентом  III године Универзитета у 
Бањалуци, Одсјек њемачки језик и књижевност,
2. Бешлић Наташом, студентомом III године Филозофског 
факултета у Новом Саду, Одсјек германистика,
3. Ловре Драганом, студентомом III године Природно – 
математичког факултета у Новом Саду, Одсјек дипломирани 
професор математике,
4. Дубачкић Маријом, студентом III године Физичког 
факултета у Београду, Одсјек примјењена и омпјутерска 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.



Број 4 - Страна 9Службени гласник Града Бијељина27. фебруар 2013.

физика,
5. Васић Горданом, студентом III године Пољопривредног 
факултета у Бијељини, смјер биљна производња,
6. Каплар Александром, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер рачунарство и 
аутоматика,
7. Пејић Стефаном, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер рачунарство и 
аутоматика,
8. Марковић Радомиром, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер рачунарство и 
аутоматика,
9. Видаковић  Иваном, студентом III године Електротехничког 
факултета у Београду, смјер електроенергетски системи,
10. Божић Александром, студентом III године 
Електротехничког факултета у Београду, смјер 
електротехника и рачунарство,
11. Лубура Станишом, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер енергетика, 
електроника и телекомуникације,
12. Богдановић Ђорђeм, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер енергетика, 
електроника и телекомуникације,
13. Бојановић Софијом, студентом III године Архитектонског 
факултета у Београду, смјер основне архитектура,
14. Шакота Стеваном, студентом III године Грађевинског 
факултета у Београду, Одсјек конструкције,
15. Шкорић Владимиром, студентом III године Грађевинског 
факултета у Београду, Одсјек конструкције,
16. Маринковић Драганом, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, Одсјек грађевинарство,
17. Кувач Миленом, студентом IV године Грађевинског 
факултета у Београду, Одсјек конструкције,
18. Церовина Миланом, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер геодезија и геометика,
19. Мирковић Јеленом, студентом III године Архитектонско 
– грађевинског факултета у Бања Луци, Одсјек геодезија,
20. Мирковић Сузана, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер саобраћај и транспорт,
21. Стевић Сањом, студентом III године Факултета 
техничких наука у Новом Саду, смјер саобраћај и транспорт,
22. Смиљанић Бором, студентом III године Машинског 
факултета у Источном Сарајеву, смјер машинство,
23. Капетина Миланом, студентом III године Машинског 
факултета у Источном Сарајеву, смјер машинство,
24. Николић Маријом, студентом III године Природно – 
математичког факултета у Новом Саду, смјер дипломирани 
еколог,
25. Трифковић Николином, студентом III године Правног 
факултета у Београду, општи смјер,
26. Авлијаш Александром, студентом III године Филозофског 
факултета у Новом Саду, смјер романистика – француски 
језик и књижевност,
27. Вујисић Дијаном, студентом IV године Медицинског 
факултета у Бања Луци, смјер фармација,
28. Крстановић Аном, студентом III године Медицинског 
факултета у Новом Саду, општи смјер,
29. Ефендић Дином, студентом IV године Универзитета 
Синергија у Бијељини, студијски програм англистика,
30. Мерић Омером, студентом III године Факултета 
пословне економије у Бијељини, смјер спољна трговина, 
порези и царине,

II

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-67- 2/13
Бијељина,
Датум, 18. фебруар 2013. године

 На основу члана 43. алинеја 18.  а у вези са чланом 
40. став 2. и чланом 72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 51. алинеја 19. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Градоначелник Града Бијељина дана 13. фебруара 
2013. године,  доноси

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА 

И СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И О 
ОГРАНИЧАВАЊУ ТРОШКОВА

 I - ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.
 Овим Правилником уређују се начин коришћења 
и корисници службених  телефона и репрезентације и 
ограничавају трошкови коришћења.

Члан 2.
 Изрази употребљени у овом Правилнику имају 
сљедећа значења:
 - “трошкови репрезентације” су трошкови јела и 
пића који се послужују у угоститељским и другим објектима 
поводом састанака са службеним странкама, а који се 
јављају у вези са обављањем послова органа Града. Трошкове 
репрезентације чине и трошкови пригодних поклона који 
се дају поводом свечаних догађаја које организује или на 
којима је представљен Град.
 - “службене странке” су представници државних 
органа власти, представници других држава и међународних 
организација, привредних субјеката и невладиних 
организација као и представници других органа јавне 
управе. 

 II - СЛУЖБЕНИ ТЕЛЕФОНИ

Члан 3.
 Запослени у Административној служби Града 
Бијељина (у даљем тексту: “Административна служба”) могу 
користити, за службене потребе, фиксне телефоне у радним 
односно службеним просторијама, за разговоре у интерној 
мрежи, у мрежној групи 055 и у унутрашњем телефонском 
саобраћају (позивањем бројева на територији БиХ) а у 
међународном саобраћају и мобилној телефонији на начин 
уређен овим Правилником.
 Право коришћења фиксних телефона намијењених 
за разговоре у међународном телефонском саобраћају и 
мобилној телефонији имају: функционери Града, начелници 
одјељења, савјетници Градоначелника, секретар Скупштине 
Града, шеф Кабинета, руководиоци служби као основних 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.
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организационих јединица Административне службе и 
шефови одсјека. 
Градоначелник може одобрити коришћење фиксног 
телефона за разговоре у међународном саобраћају и 
мобилној телефонији и другим лицима запосленим у 
Административној служби, када за то постоје оправдани 
разлози.

Члан 4.
 Фиксне телефоне, у складу са чланом 3. овог 
Правилника, запослени могу користити само у службене 
сврхе, а дужина разговора мора бити усклађена са стварном 
потребом и у складу са начелом рационаналног и ефикасног 
коришћења.  
 Забрањено је коришћење фиксних телефона у 
приватне сврхе.
 Руководилац Службе заједничких послова је 
дужан да приликом провјере рачуна пристиглих за 
плаћање трошкова коришћења фиксних телефона, у случају 
сумње у оправданост трошка, затражити листинг позива 
од овлашћеног оператера као и изјашњење одговорног 
запосленог у погледу одређених позива и дужине трајања 
разговора.
 У складу са ставом 2. овог члана, руководилац 
Службе заједничких послова ће предложити Градоначелнику 
предузимање одговарајућих мјера за рационализацију 
коришћења таквих фиксних телефона, што укључује 
покретање поступка против одговорног запосленог за 
накнаду материјалне штете, искључење могућности позива 
у међународном телефонском саобраћају као и друге мјере 
које се укажу као потребне.
 

Члан 5.
 Под службеним мобилним телефоном 
подразумијевају се мобилни телефони који се, према 
одредбама овог Правилника, користе за службене 
сврхе, без обзира на власништво над  уређајем односно 
претплатничком картицом (власништво Града или 
службеног лица).

Члан 6.
 Корисници службених мобилних телефона могу 
бити: функционери Града, савјетници Градоначелника, 
начелници одјељења у Административној служби, секретар 
Скупштине Града,  шеф Кабинета, руководилац Службе 
заједничких послова, руководилац Службе за  интерну 
ревизију, руководилац Службе за јавне набавке, инвестиције 
и надзор, комунална полиција, градски инспектори, 
службеници у статусу шефа одсјека и службеници чији су 
послови претежно везани за рад на терену, професионални 
возачи у Административној служби Града и технички 
секретари функционера.

Члан 7.
 Корисници службених мобилних телефона из 
члана 6. овог Правилника су у мрежи групе ВПН (посебне 
услуге мобилног оператера).
 На име коришћења службених мобилних телефона, 
у смислу претходног става овог члана, Град плаћа само 
трошкове претплате предвиђене за коришћење мобилних 
телефона у мрежи ВПН.

Члан 8.
 Корисник службеног мобилног телефона у мрежи 
ВПН који исти користи ван ове мреже, плаћа трошкове 
таквог коришћења.
Службеник за обрачун и исплату плата запослених у 
Административној служби, након пријема  мјесечног 
рачуна коришћења мобилних телефона групе ВПН, дужан 
је да од плате запосленог - члана групе ВПН, обустави 
одговарајући износ који представља трошкове коришћења 
претплатничког броја мобилног телефона ван мреже ВПН 
(признају се само трошкови претплате за коришћење 
мобилног телефона у ВПН мрежи).
Изузетно од претходног става овог члана, замјенику 
Градоначелника, предсједнику и потпредсједнику 
Скупштине Града признају се до 50,00 КМ трошкови 
коришћења мобилног телефона ван ВПН мреже.

Члан 9.
 Након престанка функције, односно након 
престанка обављања послова радног мјеста на које је 
распоређено, лице из члана 6. овог Правилника  обавезно је 
да  у року од три дана  пријави разлог руководиоцу Службе 
заједничких послова ради искључења са ВПН мреже те да 
преда мобилни телефон са претплатничком картицом, 
уколико је Град власник. 
Изузетно од претходног става овог члана, у случају губитка  
телефона или оштећења картице са претплатничким бројем, 
у случају када је Град власник, лице је дужно да плати 
одговарајућу накнаду, а из других оправданих разлога,  може 
се одобрити да лице задржи картицу са претплатничким 
бројем, уз обавезу плаћања одговарајуће накнаде. 

 III - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Члан 10.
 Средства у буџету Града намијењена за 
репрезентацију могу се користити у случајевима службене 
посјете Граду када је, према приликама, неопходно учинити 
такав трошак.
 Изузетно од претходног става овог члана, 
средства намијењена за  репрезентацију могу се користити 
и у случајевима организовања догађаја у Граду, или у 
случајевима када Град подржава, или учествује у  догађају 
који организују други субјекти ван Града.
  

Члан 11.
 Право на репрезентацију у угоститељским 
објектима имају функционери Града Бијељина, а други 
запослени само по претходном одобрењу Градоначелника.
 Средства намијењена за репрезентацију у сврхе 
предвиђене чланом 10. став 2. овог Правилника могу се 
користити само на основу одобрења Градоначелника.
 Коришћење репрезентације мора бити усклађено са 
стварном потребом и финансијским ограничењима.

Члан 12.
 Запослени који произведе трошкове репрезентације 
супротно члану 11. овог Правилника дужан је да те трошкове 
надокнади.

Члан 13.
 Корисници репрезентације  из кафе-кухиње су: 
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функционери Града, савјетници Градоначелника, начелници 
одјељења, секретар Скупштине Града, начелник Комуналне 
полиције, шеф Кабинета, руководилац Службе заједничких 
послова, руководилац Службе за јавне набавке, инвестиције 
и надзор и руководилац Службе за интерну ревизију.   
Корисници репрезентације из кафе-кухиње могу бити и 
шефови одсјека, али по одобрењу начелника одјељења или 
руководиоца службе.
Под коришћењем репрезентације, у смислу става 1. и 2. овог 
члана, подразумијева се коришћење услуга из кафе-кухиње 
у случајевима службене посјете  код службеног лица.

Члан 14.
 У случајевима када запослени немају право на 
репрезентацију из кафе-кухиње, према одредбама овог 
Правилника, дужни су да плате трошкове услуге, према 
цјеновнику који одобрава Градоначелник, на предлог 
руководиоца Службе заједничких послова.

 IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
 Надлежне службе за евидентирање трошкова 
у складу са овим Правилником, дужне су да најмање 
тромјесечно сачињавају и објављују извјештаје о извршеним 
трошковима.
 Извјештаји из претходног става овог члана 
разматрају се на Колегијуму Градоначелника.

Члан 16.
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о коришћењу службених мобилних 
телефона и репрезентације и о ограничавању трошкова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/06, 7/06, 
6/09 и 2/10).

Члан 17.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-2/13
Б и ј е љ и н а
Датум, 13. фебруар 2013. године

  О Г Л А С

Одјељење  за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Административне службе Града Бијељина 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења 
број 02/3-372-3/13 од 25.01.2013. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 18 упис пререгистрације Заједнице етажних власника 
„Душана Барањина 3 б“ Улица: Душана Барањина бр 3 б 
Бијељина, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде 
„Душана Барањина 3 б“ Улица Душана Барањина бр. 3 б 
Бијељина. Регистарски лист број: - 19.
Оснивачи: 4 етажна 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: Пејић Божо, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број: 02/3-372-3/13  
Бијељина,
Датум, 25. јануар 2013. године  

О Г Л А С

Одјељење  за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Административне службе Града Бијељина 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења 
број 02/3-372-6/13 од 8.02.2013. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 21 упис пререгистрације Заједнице етажних власника 
„Душана Барањина 3“ Улица: Душана Барањина бр 3 
Бијељина, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде 
„Душана Барањина 3“ Улица Душана Барањина бр. 3 
Бијељина. Регистарски лист број: - 21.
Оснивачи: 4 етажна 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: Драганић Витомир, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-6/13  
Бијељина,
Датум, 8. фебруар 2013. године 

                                                
О Г Л А С

Одјељење  за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Административне службе Града Бијељина 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења 
број 02/3-372-6/13 од 8.02.2013. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 20 упис пререгистрације Заједнице етажних власника 
„Баје Станишића 35 а“ Улица: Баје Станишића бр. 3 а 
Бијељина, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде „Баје 
Станишића 35 а“ Улица Баје Станишића бр. 3 а Бијељина. 
Регистарски лист број: - 20.
Оснивачи: 4 етажна 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: Маловић Александар, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-6/13  
 Бијељина,
Датум, 8. фебруар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                       
 Мићо Мићић, с.р.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,  с.р.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,  с.р. 

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,  с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 4 - Страна 12 27. фебруар 2013.

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

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000
ТИРАЖ: 120 примјерака

 О Г Л А С

Одјељење  за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Административне службе Града Бијељина 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења 
број 02/3-372-7/13 од 11.02.2013. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 22 упис пререгистрације Заједнице етажних власника 
„Рачанска 96“ Улица: Рачанска  број 96 Бијељина, са сљедећим 
подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде 
„Рачанска 96“ Улица Рачанска број 96 Бијељина. Регистарски 
лист број: - 17.

Оснивачи: 16 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: Голубовић Љубо, предсједник Управног одбора 
заједнице етажних власника, заступа заједницу самостално 
и без ограничења.

Број: 02/3-372-7/13  
Бијељина,
Датум, 11. фебруар 2013. године 

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА бр. Ф-01/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-63-а1/11

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-29 (ц1, 17 Лот-  ова) 
- лот 15-а1/12

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-07 (2Лот-а)/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-27 (2 Лот-а)/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 (4 Лот-а)/13

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01/13

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-10-  п2/12

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-01-п1/12

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ОП-16
( 2 лота)-п1/12 
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11
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ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-08/13

ОДЛУКА О ИЗБОРУ СЛУЖБЕНИКА/
НАМЈЕШТЕНИКА У 2012. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
ЗА НАСТАВНУ 2012/2013. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
ДЈЕЦИ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ЗА     НАСТАВНУ 
2012/2013. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 
У НАСТАВНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ 
ТЕЛЕФОНА И СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И О  
ОГРАНИЧАВАЊУ ТРОШКОВА

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ „ДУШАНА БАРАЊИНА 3 Б“

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ „ДУШАНА БАРАЊИНА 3“

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ „БАЈЕ СТАНИШИЋА 35 А“

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ „РАЧАНСКА 96“

САДРЖАЈ


