
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 27. фебруар 2019. године  БРОЈ 04 / 2019

 На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању, 
дугу  и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. 
став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став (2) 
тачка 28) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 25. 
сједници одржаној дана 26. фебруара 2019. године, донијела је 

О Д Л У К У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА  ИЗ 
ОБЛАСТИ ИНФАСТРУКУРЕ ГРАДА 

I
 Град Бијељина ће се кредитно задужити у износу од 
7.000.000,00КМ, ради финансирања  капиталних пројеката.

II
 Кредитна средства од 7.000.000,00КМ ће се 
употребити за финансирање следећих пројеката  у складу 
са планским и развојним документима и  дугорочном  
Стратегијом развоја Града:

 1) Комунална инфраструктура: 6.500.000,00КМ.
У оквиру овог износа предвиђено је финансирање следећих 
пројеката: 
 -Изградња капиталних пројеката у износу од 
4.900.000,00КМ – ОRIO - програм за инфрасруктурни 
развој, који се односе  на наставак изградње канализационе 
мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода на 
подручју Града Бијељина,  реконструкцију улица на градској 
уличној мрежи и изградњу остале пратеће  инфраструктуре  
утврђене  програмима развоја  и финансијским Аранжманом 
о бесповратној помоћи број ORI 11BA081I од 27.07.2016. 
године
 -Изградња треће санитарне ћелије на Регионалној 
депонији “Бријесница” у износу од 1.600.000,00КМ, која ће 
се реализовати заједнички са општинама Угљевик, Лопаре, 
Теочак и Челић.

 2)Изградња инфраструктуре  на Градском 
стадиону у вриједности од 500.000,00КМ у оквиру Пројекта 
“Унапређење инфраструктуре на стадионима Премијер лиге 
БиХ - рефлекторска расвјета” у сарадњи са ФС/НС БиХ.
 У оквиру овог износа предвиђено је изградња, монтирање и 
опремање 4 рефлектора на Градском стадиону  у Бијељини.

III
 Кредитна средства реализиваће се по следећим 
условима:

 -  рок отплате:10 година
 -  грејс период: 24 мјесеца  
 - каматна стопа, трошкови реализације кредита и 
остали услови везани за кредитирање, одредиће се према 
условима најповољнијег понуђача у складу са процедуром 
реализовања јавних набавки на тендеру
 - максимални износ главнице задужења 
7.000.000,00КМ
 - максимaлна номинaлнa каматна стопа   5,00 % 
годишње
 - максимално кредитно оптерећење 9.161.510,00KM
(7.000.000,00КМ+2.161.510,00КМ)
 - интеркаларне камате 2019. године  до 258.428,00КМ
 - рок доспијећа прве отплате:по истеку грејс 
периода од најмање двије  године, а свака наредна рата 
доспијева мјесечно, према амортизационом плану 
 - обезбјеђење отплате: мјенице Града 
 - кредитна средства у износу од 7.000.000,00КМ 
реализоваће се у 2019. години.

IV
 Kвантификације у складу са ограничењима дуга  и 
доспјали неизмирени дуг по раније узетим кредитима:

 1. Кредит NLB Развојна банка Уговор број: 03-302-
2/07 од 8.3.2007. године, са роком отплате до 2019. године у 
износу од  15.000.000,00КМ,  камата 6м ЕУРИБОР +1,99%., 
грејс период 2 године.
 Кредит реализован 2007. и 2008. године, средства 
су  искоришћена за следеће пројекте: заобилазница, Центар 
за високо образовање, реконстрикција путева и установа, 
изградња водоводне мреже, реконструкција установа из 
области културе.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 280.000,00КМ, дуг по основу камате 14.275,35КМ, 
укупно 294.275,35КМ. Ануитет у 2019. години 434.873,00КМ.

 2. Кредит ИРБ банка по уговору 02-404-116/09 од 
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу 
од 3.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,79%, грејс приод 
6 мјесеци.
 Кредит реализован 2009. године, средства су 
искоришћена за следеће пројекте: кишна и фекална 
канализација, пројекат водоснабдијевања, путна 
инфраструктура, нисконапонска мрежа.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 329.427,68КМ, дуг по основу камате 8.881,72КМ, 
укупно 338.309,40КМ. Ануитет у 2019. години 372.140,00КМ.

 3. Кредит Нова  банка по уговору 02-404-116/09 
од 25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у 
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износу од 2.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +3,80%, 
грејс период 2 године.
 Кредит реализован 2009. године, средства 
искоришћена за реконструкцију путева и улица, водоводна 
мрежа, нисконапонска мрежа, Центар за културу.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 286.633,73КМ, дуг по основу камате 10.742,73КМ, 
укупно 297.376,46КМ. Ануитет у 2019. години 290.335,00КМ.

 4. Кредит Уни кредит  банка по уговору 02-404-
17/10 од 06.07.2010. године, са роком отплате до 2022. године 
у износу од 5.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР +4,90%., 
грејс период 2 године.
 Кредит реализован 2010. године, средства су  
искоришћена за реконстркцију путева и улица, водоводну 
мрежу, Центар за културу.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 2.500.000,44 КМ, дуг по основу камате 289.160,09КМ, 
укупно 2.789.160,53 КМ. Ануитет у 2019. години 
605.763,00КМ.

 5. Кредит Нова  банка по уговору 02-404-136/11 
од 21.10.2011. године, са роком отплате до 2024. године у 
износу од 10.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР+3,78%, 
грејс период 2 године.
 Кредит реализован 2011. године  у износу од 
4.000.000,00 за изградњу “Нове болнице”,  2012. године 
у износу од 4.900.000,00КМ за изградњу гробља и 
инфраструктуре, а 2013. године 1.100.000,00КМ. за изградњу 
гробља и инфраструктуре. 
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 5.333.333,52КМ, дуг по основу камате 538.317,45КМ, 
укупно 5.871.650,97КМ. Ануитет у 2019. години 
1.191.502,00КМ.

 6. Кредит Комерцијална банка по уговору 02-404-
22/13  од 8.5.2013. године, са роком отплате до 2025. године 
у износу од 6.000.000,00КМ, камата 6м ЕУРИБОР+6,41%, 
грејс период 2 године.
Кредит реализован 2013. и 2014. године за инфраструктуру, 
експропријацију, орио програм, топлификацију.
На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице износи 
3.850.000,04КМ, дуг по основу камате 1.031.236,32КМ, укупно 
4.881.236,36КМ. Ануитет у 2019. години 840.247,00КМ.

 7. Кредит Свјетске банке од 345.000 USD, одобрен 
по Одлуци Народне скупштине Републике Српске број: 02-
147/99 о задужењу Републике Српске по супсидијарним 
споразумима за 1998. годину, за водоснабдијевање и 
комуналну инфраструктруру, са роком отплате до 2030. 
године, без камате.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 307.359,36КМ. Ануитет у 2019. години 27.000,00КМ.

 8. Средства прикупљена по основу обвезница 
у износу од 11.000.000,00КМ, са роком отплате до 2019. 
године, каматна стопа 6,75%. Средства су прикупљена 2009. 
године за следеће пројекте: уређење индустријске зоне, 
изградња топловодне мреже и монтирање котла , комунална 
инфраструктура, Центар за културу.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице 
износи 1.456.353,42КМ, дуг по основу камате 74.136,97КМ, 
укупно 1.530.490,39КМ. Ануитет у 2019. години 

1.530.490,39КМ.

 9. Кредит Уни кредит банка по уговору 02-404-
58/17 од 8.5.2017. године са роком отплате до 2027. године, у 
износу од 4.000.000,00, каматна стопа 3,65%, грејс период 1 
година. Кредит је реализован 2017. године за финансирање 
пренесених обавеза из ранијег периода и за финансирање 
капиталних пројеката.
На дан 31.01.2019. године, дуг по основу главнице износи 
3.747.744,57КМ, дуг по основу камате 614.109,20КМ, укупно 
4.361.853,77КМ. Ануитет у 2019. години 523.308,00КМ.

 10. Кредит Свјетске банке по пројекту хитног 
опоравка од поплава  у износу од 1.348.700,00КМ са роком 
отплате до 2039. године, каматна стопа 1,25% , грејс период 
5 година. Кредит је у реализацији, до сада   реализивано 
944.600,14КМ за санацију штета од поплава на објектима 
инфраструктуре и на јавним установама.
На дан 31.10.2019. године, дуг по основу главнице износи 
944.600,14КМ, дуг по основу камате  за 2019. годину 
30.000,00КМ, укупно 974.600,14КМ. Ануитет у 2019. (грејс 
период), камате-оцјена 30.000,00КМ.

 11. Кредит Интеза Сао Паоло  банка по уговору 
02-404-38/17 од 03.05.2018. године са роком отплате до 
2030. године, у износу од 5.000.000,00, каматна стопа 3,24%, 
грејс период 2 година. Кредит је реализован 2018. године за 
финансирање капиталних пројеката , изградњу и санацију 
јавних установа.
 На дан 31.01.2019. године, дуг по основу 
главнице износи 5.000.000,00КМ, дуг по основу камате 
1.047.910,25КМ, укупно 6.047.910,25КМ. Ануитет у 2019. 
години 159.692,00КМ.

 12. Потенцијално задужење:
 - Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци 
9.161.510,00KM.
 - Годишње  кредитно задужење по постојећим 
кредитима 2019. године  износи 6.005.347,00КМ.
 - Интеркаларна камата по новом заадужењу 2019. 
године - до 258.428,00КМ.
 - Порески и непорески приходи за 2018. годину 
износе - оцјена 44.792.977,00КМ.
 - Проценат задужености у 2019. године и у наредним 
годинама према оцјенама  не прелази 18%.

V
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке 

VI
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”, а 
примјењиваће се по добијању сагласности од Министарства 
финансија Републике Српске.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-17/19  
Бијељина,  
Датум, 26. фебруар 2019. године  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11, и 106/15), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17) и члана 5. 
Одлуке о висини боравишне таксе која се плаћа на подручју 
града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
3/16), Скупштина Града Бијељина на 25. сједници одржаној 
дана 26. фебруара 2019. године, донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 

НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 
I

 Овим Програмом се утврђује начин коришћења 
средстава са рачуна посебних намјена прикупљених по 
основу  прихода од боравишне таксе на подручју Града 
Бијељина.  Према Закону о боравишној такси, средства 
прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на 
рачун јавних прихода Републике Српске, а распоређују се 
тако што 80% средстава припада туристичкој организацији 
града или општине и 20% средстава припада Туристичкој 
организацији Републике Српске. Према Закону о 
боравишној такси и Одлуци о висини боравишне таксе која 
се плаћа на подручју града Бијељина, дефинисана је обавеза 
да се цјелокупан износ распоређених средстава боравишне 
таксе, која су уплаћена на рачун посебних намјена, стави 
на располагање Туристичкој организацији Града Бијељина. 
Из ових средстава се финансирају програмске активности 
Туристичке организације Града Бијељина, на промоцији 
и унапређењу туризма током 2018. године, у складу са 
Законом о боравишној такси.

II
 Расположива средства:
 У 2019. години планирана средства прикупљена по 
основу прихода од боравишне таксе износе  113.350,00 КМ. 
 Туристичка организација Града Бијељина ће у 2019. 
години реализовати програмске активности и активности 
на промоцији и унапређењу туризма у висини планираних 
средстава.

III
 План утрошка:
 Средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу наплаћене боравишне 
таксе, Туристичка организација Града Бијељина планира 
да   користи за програмске активности на промоцији и 
унапређењу области туризма, за реализацију сљедећих 
пројеката и активности:

 1. Манифестација ‘’Савска регата’’ ...... 15.000,00 КМ
 2. Манифестација ‘’Златни котлић’’ ..... 11.900,00 КМ
 3. Манифестација ‘’Умјетничка колонија – 
саборовање умјетника Бијељина 2019.’’ .............. 15.000,00 КМ
 4. Пројекат постављања висећих кишобрана и 
селфи знака ............................................................... 26.000,00 КМ
 5. Манифестација Сајам туризма и гастрокултуре 
„Бијељинатурист“..................................................... 20.000,00 КМ
 6. Пројекат Туристичка сигнализација ........................
........................................................................................ 3.400,00 KM
 7. Израда пропагандног материјала ....... 5.500,00 КМ

 8. Учешће на манифестацијама (сајмовима) у 
Републици Српској и  окружењу ......................... 12.725,00 КМ
 9. Остале активности на унапређењу и промоцији 
туризма ........................................................................ 3.825,00 КМ

IV
 Наведена средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу прихода од боравишне 
таксе, ставиће се на располагање Туристичкој организацији 
Града Бијељина, која је носилац активности на реализацији 
планираних пројеката. Средства су намјенска и могу се 
користити на начин прописан Законом о боравишној такси 
и овим Програмом. 

V
 Након реализације сваког појединачног пројекта, 
Туристичка организација Града Бијељина ће доставити 
извјештај Одјељењу за привреду и Одјељењу за финансије, а 
коначан извјештај о реализацији овог Програма доставиће 
на крају године Скупштини Града Бијељина на разматрање 
и усвајање.

VI
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-18/19
Бијељина,
Датум,  26. фебруар 2019. године

 На основу члана 195. Закона о водама (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 
74/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина  на 25. сједници одржаној дана 26. фебруара 
2019. године, донијела је

П Р О Г Р А М
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. УВОД

 Воде су добро од општег интереса, стога се овој 
проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања 
деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, 
осигурања правичног приступа водама, пружања заштите 
акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,  
организовања одбране од поплава, као и предузимања 
осталих радњи везано за рационално и економично 
кориштење вода.
 Коришћење вода подразумјева и плаћање накнада 
за захватање површинских и подземних вода, а јединица за 
обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање 
послова и задатака као и функционисање и одржавање 
некретнина и водних објеката од општег значаја за очување 
вриједности изграђених водних објеката и система, 
предузимање мјера јавног инвестирања и капитална 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 
посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног 
водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне 
самоуправе и донација.

 2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

 Посебне водне накнаде представљају приход на 
основу:

 а) Накнада за захватање и коришћење воде и то: 
за пиће и јавно водоснабдијевање, коришћење минералних 
вода за флаширање, коришћење воде за наводњавање, узгој 
рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне 
процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.
 б)  Накнаде за производњу електричне енергије.
 в)  Накнада за заштиту вода и то: накнада коју 
плаћају власници транспортних средстава која користе 
нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за 
узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.
 г)  Накнада за вађење материјала из водотокова.
 д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада 
за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, 
пословних и других објеката.

 3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 
ВОДНИХ НАКНАДА

 Приходи прикупљени на основу посебних водних 
накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне 
самоуправе и могу се користити за стручно-техничке 
послове односно: израду привремених планова управљања 
водама, припрему планова управљања водама, спровођење 
праћења стања вода, успостављање и рад информационог 
система, одржавање објеката у власништву јединица 
локалне самоуправе, спровођење превентивних активности 
у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних 
предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и 
система.
 Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на 
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити 
у 2019. години за сљедеће пројекте:

 I) Потребе Градске управе  Града Бијељина
 
 а) Измјештање дијела канала који се налази у 
сјеверном дијелу Индустријске зона II у Бијељини ..................
.................................................................................... 100.000,00 КМ

 б)  Рушење постојећих објеката на траси четврте 
фазе уређења тока ријеке Јање ................................. 40.000,00КМ

 в) Експропријација земљишта у сврху уређења 
тока ријеке Дрине, 2 фаза, 4 етапа у пројекту спрјечавања 
поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије. 
Дужина трасе 2,8 км (од уставне грађевине на каналу 
Дрина-Дашница до ушћа ријеке Јања у ријеку Дри
на).............................................................................. 135.000,00 КМ

 УКУПНО за потребе Градске управе Бијељина: .......
.................................................................................... 275.000,00 КМ

 II) Потребе Ј.П. “Воде” Бијељина

 а) Снимање и измуљивање дијела каналске мреже 
ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина ..... 40.000,00 КМ

 в) Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ 
Бијељина .................................................................... 40.000,00 КМ

 УКУПНО за потребе Ј.П. “Воде” Бијељина: ................
...................................................................................... 80.000,00 КМ

 III) Пројекти усвојени по ранијем Програму

 Поред напријед наведених пројеката, у 2019. години 
ће се реализовати и пројекат који је донесен према ранијем 
програму и то пројекат под:

 а) Реконструкцији моста у МЗ „Суво Поље“ ..............
...................................................................................... 45.000,00 КМ

 Наведени пројекат је планиран Програмом о 
начину коришћења новчаних средстава прикупљених на 
основу прихода од посебних водних накнада за 2018. годину, 
који је усвојила Скупштина Града Бијељина на 15. сједници 
одржаној 07. фебруара 2018. године под бројем 01-022-
13/18, на који је Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-
81/18 од 27.02.2018. године.

 УКУПНА вриједност пројеката по ранијем 
Програму износи .................................................... 45.000,00 КМ

 4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 Сви горе наведени послови финансираће се из 
сљедећих буџетских ставки:

 а) „Комунална инфраструктура – водопривредне 
накнаде“, економски код 41280 ......................... 150.000,00 КМ
 б) „Инфраструктура из водопривредних накнада - 
инвестиције“, економски код 511100 ................. 250.000,00 КМ

 УКУПНО обезбјеђена средства износе .......................
.................................................................................... 400.000,00 КМ

 5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

 Средства прикупљена у буџет Града на име посебних 
водних накнада су намјенска и могу се користити на начин 
прописан Законом о водама и овим Програмом.
 Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем новца од посебних 
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно 
Одјељење.
 
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-16/19  
Бијељина,  
Датум, 26. фебруар 2019. године  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу члана 59. став 1. тачка 21. и члана 82. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
бр. 9/17), Градоначелник Града Бијељина, дана 12. фебруара 
2019. године доноси
    

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 

ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

Члан 1.
 Ставља се ван снаге Правилник о платама запослених 
у Градској управи Града Бијељине („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр.  4/14, 1/16 и 14/16).

Члан 2.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-134-17/19 
Б и ј е љ и н а,
Датум, 12. фебруара 2019. 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 8. и члана 21. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-12/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-
12/19

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

 УСЛУГЕ СЕМИНАРА И СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 13.675,21 КМ (без ПДВ) односно 
16.000,00КМ (са ПДВ).Средства  су  обезбјеђена из буџета 
за 2019. годину са буџетске ставке “Уговорене улуге-остали 
расходи“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005240 .

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

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

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

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: 02-404-13/19 
Бијељина, 
Датум: 06.02.2019. 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 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР – 01/19
 
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: ПР - 01/19

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

 ОПШТА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ 
  

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

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019. године.

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

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: 02-404-28/19 
Бијељина, 
Датум: 05.02.2019. 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 8. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР – 02/19
 
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: ПР - 02/19

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

 НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ СФЕРЕ МЕНАЏМЕНТА
  

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
25.641,00 КМ (без ПДВ-а) односно –  30.000,00 КМ (са ПДВ-
ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2019.године са 
буџетске ставке ‘’Афирмација предузетништва . студије, 
сајмови’’, потрошачка јединица 0005150; економски код 412 
500. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
  

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
услуга је 90 (деведесет) дана од дана потписивања Уговора,

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

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

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

Број: 02-404-31/19 
Бијељина                                                                                        
Датум, 21.02.2019. 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 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-09 (4 Лота)/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-09 (4 Лота)/19

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 О Д Р Ж А В А Њ Е - П О Ш Љ У Н Ч А В А Њ Е 
ЛОКАЛНИХ  МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
МАКАДАМСКИХ 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 средстава за 
реализацију јавне набавке је 119.658,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно 140.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је   36.324,78 КМ (без ПДВ-а) односно 42.500,00 КМ ( са ПДВ-
ом), за  ЛОТ 2 44.871,79 КМ (без ПДВ-а) односно 52.500,00 
КМ ( са ПДВ-ом), за ЛОТ 3 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно 
20.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) и за ЛОТ 4 износ од 21.367,52КМ 
(без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне и вертикане 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за све Лот-
ове од дана потписивања уговора до 31.12.2019.године. 
 Пошљунчавање  локалних макадамских  путева 
врши се  у два циклуса  (прољеће , јесен ).Рок  за реализацију  
једног циклуса  је 40 календарских дана  од дана  добијања  
писменог  налога  наручиоца услуга . 

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: 02-404-32/19 
Бијељина                                                                                        
Датум, 21.02. 2019. 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 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СГ-01 (2Лот-а)/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СГ-01 (2Лот-а)/19

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга: 

 СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2019.ГОДИНИ

 ЛОТ 1:  РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И 
ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И  ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА  
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ
 ЛОТ 2:  СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ПРЕСС 

КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА  БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 21.367,51 КМ (без ПДВ-а) 
односно 25.000,00 КМ ( са ПДВ-ом), за  ЛОТ 1 предвиђено 
је  12.820,51 КМ (без ПДВ-а) односно 15.000,00КМ (са ПДВ-
ом) и за ЛОТ 2 8.547,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 10.000,00 
КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 
2019. годину са буџетске ставке „Уговорене услуге-сједнице“ 
(економски код  412 700; потрошачка јединица 0005110).

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а 
је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године.

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

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: 02-404-29/19 
Бијељина, 
Датум: 18.02.2019. 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 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  Лот 1 - : Асфалтирање некатегорисаног пута 
од насеља Тријешница према МЗ Даздарево, понудe су 
доставили следећи понуђачи:

 -  ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 1 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа: 
 
 1. ДД ‘’ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА’’ Брчко 
             28.920,87 КМ

 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина       29.902,06 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 1: 
Асфалтирање некатегорисаног пута од насеља Тријешница 
према МЗ Даздарево

 ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко, са 
понуђеном цијеном у износу од: 28.920,87 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-235/18-ЛОТ 1 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у 
МЗ Пучиле, насеље Пухаре, понуду су доставили следећи 
понуђачи:
 - ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина 
 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’МОНТ ГРАДЊА’’, Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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је да све достављене понуде за Лот 2 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа: 
 
 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина   53.677,68 КМ

 2. ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко
              55.100,50 КМ
 3. ДОО ‘’МОНТ ГРАДЊА’’ Угљевик      60.662,00 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 
2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Пучиле, насеље 
Пухаре

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 53.677,68 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. 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  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:02-404-235/18-ЛОТ 2 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац, понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 3 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа: 

 1. ДД ‘’ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА’’ Брчко 
             18.213,30 КМ

 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина       18.727,80 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 
3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Љесковац

 ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко, са 
понуђеном цијеном у износу од :  18.213,30 КМ (без ПДВ-а)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-235/18-ЛОТ 3 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског

 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“ , понуду је доставио следећи понуђачи:

 - ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да достављена понуда за Лот 4 испуњава у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено је да је најповољнији 
понуђач за За  ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ 
„Доња Чађавица“: 

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијењина, са понуђеном 
цијеном у износу од: 8.316,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. 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  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

V
 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:02-404-235/18-ЛОТ 4 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. године 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице Пантелинска
ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац

 За  ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина, понуду су доставили следећи понуђачи:

 - ДOO ’’Бијељина пут, Бијељина
 - ДОО ’’Монт градња, Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 5 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа:  

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина  32.647,50 КМ

 2. ДОО ‘’МОНТ ГРАДЊА’’ Угљевик      36.673,35 КМ

 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 
5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 32.647,50 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. 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  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:02-404-235/18-ЛОТ 5 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17) 
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.01.2019.
године и исправка обавјештења о набавци 23.01.2019.године 
и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 25.01.2019.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез 
Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  Лот 6 - : Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског, понудe су доставили следећи понуђачи:

 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 6 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа: 

 1. ДД ‘’ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА’’ Брчко 
             36.455,81 KM

 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина       37.537,52 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 6: 
Асфалтирање споредног одвојка улице Стефана Дечанског

 ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко, са 
понуђеном цијеном у износу од : 36.455,81 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-235/18-ЛОТ 6 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
18.01.2019.године и исправка обавјештења о набавци 
23.01.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 
25.01.2019.године, а која се односи на набавку радова: 
ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА 
МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ 
БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Кнез Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  Лот 7: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Кнез Иво од Семберије, понудe су доставили следећи 
понуђачи:

 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 7 испуњавају у 
потпуности услове предвиђене тендерском документацијо, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг 
листа: 
 
 1. ДД ‘’ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА’’ Брчко 
                                                                                    24.363,15 КМ

 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина      24.759,49 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за 
ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице Кнез Иво 
од Семберије ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко, са 
понуђеном цијеном у износу од :  24.363,15 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-235/18-ЛОТ 7 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 

поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
18.01.2019.године и исправка обавјештења о набавци 
23.01.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 
25.01.2019.године, а која се односи на набавку радова: 
ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА 
МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ 
БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Кнез Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  Лот 8 - : Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска, понудe су доставили следећи понуђачи:

 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина
 - ДОО ‘’МОНТ ГРАДЊА’’ Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да све достављене понуде за Лот 8 
испуњавају у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
је следећа ранг листа: 

 1. ДД ‘’ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА’’ Брчко  
                                         41.416.67 KM

 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина     45.216,93 КМ
 3. ДОО ‘’МОНТ ГРАДЊА’’ Угљевик    45.292,73 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 
8: Асфалтирање споредног одвојка улице Пантелинска 
ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко, са понуђеном 
цијеном у износу од  41.416,67 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 04 - Страна 14 27. фебруар 2019.

 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:02-404-235/18-ЛОТ 8 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
18.01.2019.године и исправка обавјештења о набавци 
23.01.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр.05/19 од 
25.01.2019.године, а која се односи на набавку радова: 
ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА 
МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ 
БИХ
 ЛОТ 1: Асфалтирање некатегорисаног пута од 
насеља Тријешница према МЗ Даздарево
 ЛОТ 2: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Пучиле, насеље Пухаре
 ЛОТ 3: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Љесковац
 ЛОТ 4: Уређење платоа испред цркве у МЗ „Доња 
Чађавица“
 ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија 
Гагарина
 ЛОТ 6: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Стефана Дечанског
 ЛОТ 7: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Кнез Иво од Семберије
 ЛОТ 8: Асфалтирање споредног одвојка улице 
Пантелинска
 ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац

 За  Лот 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Гојсовац, понуду су доставили следећи понуђачи:
 - ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина 
 - ДД ’’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’, Брчко
 - ДОО ’’МОНТ ГРАДЊА’’, Угљевик

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 9 испуњавају у потпуности 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, утврђена је следећа ранг листа: 

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина     
             55.053,09 КМ

 2. ДД ‘’ГАЛАКС – НИСКОГРАДЊА’’ Брчко
             58.427,60 КМ
 3. ДОО ‘’МОНТ ГРАДЊА’’ Угљевик    62.392,00 КМ
 
 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 
9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац ДОО 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном цијеном у 
износу од : 55.053,09 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
11.02.2019. 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  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:02-404-235/18-ЛОТ 9 
Бијељина 
Датум: 14.02.2019. године 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17.02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-07-п1/18

I
 У поступку јавне набавке роба путем конкурентског 
захтјева за доставаљање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 23.01.2019. године, а која се односи на 
набавку роба: ‘’Набавка печења и остале готове хране за 
потребе Градске управе Града Бијељина током 2019. године“ 
,понуду је доставио следећи понуђач:

 - ДОО „Глобус тим“  Дворови-Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Глобус тим“ Дворови- Бијељина 
у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО  Глобус тим Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 9.981,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-4/19 од 
12.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-4/19 
Бијељина, 
Датум: 14.02.2019. 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 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-н-05/18

 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
11.01.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр.03/19 од 18.01.2019.
године, а која се односи на набавку радова: “Замјена 
топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ Техничка школа 
“Михајло Пупин” “, бира се као најповољнији понуђач : 
ДОО “Терминг“ Бијељина, са понуђеном цијеном у износу 
од 34.091,00 КМ (без ПДВ-а).
 Овом Одлуком ставља се ван снаге  Одлука о избору 
број: 02-404-237/18 од 04.02.2019.године,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 У предметном поступку јавне набавке Одлуком 
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-237/18 од 
04.02.2019.године изабран је као најповољнији понуђач: 
ДОО „Термо-вент инжињеринг“ Брчко са понуђеном 
цијеном у износу од: 31.328,00 КМ (без ПДВ-а). Изабрани 
понуђач био је дужан 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. 
Обзиром да понуђач ДОО ’’Термо-вент инжењеринг’’ Брчко 
није доставио у прописаном року тражеме доказе, уговорни 
орган у складу са чланом 72. став (3) под а) Закона о јавним 
набавкама доставља предлог уговора оном понуђачу чија је 
понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег 
понуђача, а то је понуђач ДОО ’’Терминг’’ Бијељина.
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  ће у складу 
са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама  
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива..
 Извјештај о раду број: 02-404-237/18 од 15.02.2018.
године је саставни дио ове Одлуке.
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.              
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ :
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба 
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити 
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом 
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у 
поступку.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 ДОСТАВЉЕНО:
 - ДОО „Термо-вент инжињеринг“ Брчко
 - ДОО “Терминг“ Бијељина
 - ДОО „Енерготехника“ Добој

Број: 02-404-237/18 
Бијељина, 
Датум: 18.02.2019. године 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“‘, број: 97/16), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 2. став 4. Одлуке о образовању 
Привредног савјета Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, бр. 8/18), Градоначелник Града Бијељина 
31. јануарa 2019. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ

САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Ради обезбјеђења учешћа и утицаја представника 
привредних и других дјелатности на управљање локалним 
економским развојем и унапређење пословног окружења у 
Граду Бијељина, именује се Привредни савјет Града Бијељина 
(у даљем тексту: Привредни савјет), у сљедећем саставу:

 1. Ђорђе Славињак, директор „Спектар дринк“ 
д.о.о. Бијељина
 2. Драган Нешковић,  власник Компаније „Nešković 
Group“ Бијељина
 3. Борис Станишић, директор „Етно село 
Станишићи“ д.о.о. Дијелови-Бијељина
 4. Предраг Перковић, директор „Водовод и 
канализација“ а.д. Бијељина
 5. Миленко Стевановић, директор „Steco centar“ 
д.о.о. Којчиновац-Бијељина
 6. Светозар Остојић, директор „Мега дрво“ д.о.о. 
Бијељина
 7. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални 
економски развој и европске интеграције
 8. Миле Пејчић, шеф кабинета Градоначелника
 9. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника
 10. Дејан Савић, начелник Одјељења за привреду
 11. Татјана Вујић, стручни савјетник у Одјељењу за 
привреду
 12. Радо Малетић, директор „PASS“ д.о.о. Бијељина
 13. Младен Михајловић, директор ПД „Семберија“ 
а.д. Ново село-Бијељина
 14. Миленко Максимовић, директор Техничке 
школе „Михајло Пупин“ Бијељина
 15. Перица Танасић, директор „Танасић“ д.о.о. 
Дворови-Бијељина
 16. Анто Гајић, предсједник Подручне привредне 
коморе Бијељина
 17. Синиша Кајмаковић, руководилац Филијале 
Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини
 18. Љубиша Росић, директор „ЗП комерц“ д.о.о. 
Вршани-Бијељина
 19. Димитрије Савић, директор „Savić company“ 
д.о.о. Бијељина

 20. Радосав Савић, власник занатске радње „Савић“ 
Доња Чађавица-Бијељина

II
 Привредни савјет из тачке I овог рјешења је радно 
тијело које у оквиру свог дјелокруга рада:

 • прати актуелна питања из области привреде на 
подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у 
циљу унапређења привредног развоја,
 • даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за 
израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја 
Града и планова имплементације,
 • разматра значајна развојна питања и питања 
унапређења пословног окружења и конкурентности,
 • подноси иницијативе (приједлоге, мјере, 
препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у 
Граду Бијељина,
 • пружа савјетодавну подршку Градоначелнику 
приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, 
развојним програмима и пројектима,
 • прати сва питања која су од интереса за привреду и 
локални економски развој и предлаже надлежним локалним 
органима предузимање одговарајућих мјера и активности,
 • предлаже мјере за унапређење административних 
процедура које се односе на локални економски развој,
 • разматра и даје мишљења о приједлозима аката 
којима се уређују локалне таксе и накнаде,
 • сарађује са истим или сличним тијелима других 
градова и општина, привредним субјектима, установама, 
органима, организацијама и њиховим асоцијацијама,  
удружењима произвођача, прерађивача и других интересних 
организација, у питањима из свог дјелокруга рада,
 • прати и учествује у активностима на промоцији 
Града Бијељина и његових привредних и економских 
потенцијала,
 • разматра и друга питања која су повезана са 
пословањем привреде и локалним економским развојем у 
Граду Бијељина. 

III
 Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању чланова Сталног Привредног савјета 
Града Бијељина, број: 02-014-3/16 од 15.02.2016. године, 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 3/16).

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-3/19                                                                        
Б и ј е љ и н а,
Датум: 31. јануар 2019. године

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
25. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 04 - Страна 17Службени гласник Града Бијељина27. фебруар 2019.

Српске“, број 43/07, 73/08 и 18/11) и члана 71. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), дана 13. фебруара 2019. године, Градоначелник  Града 
Бијељина, донио   је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ

СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I
 Именује се Првостепена стамбена комисија (у 
даљем тексту: Комисија),  у  сљедећем саставу: 

 1. Драган Јовановић, предсједник;
 2. Наташа Мастило, члан;
 3. Бојана Трбић, члан;
 4. Ненад Трифуновић, члан;
 5. Дарко Стевић, члан.

II
 Комисија расписује конкурс за стамбено 
збрињавање, утврђује приједлог коначне ранг листе 
кандидата и обавља друге послове у складу са Уредбом 
о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 43/07, 73/08 и 18/11).

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

Број: 02-014-1-790/19 
Бијељина,        
Датум, 13. фебруар 2019. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-7/19 од 28.01.2019. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 209 упис пререгистрације Заједнице етажних 
власника  „НОВИ КРОВ“ улица Змај Јовина бр. 5 Бијељина,  
са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„НОВИ КРОВ“ улица Змај Јовина бр. 5 Бијељина, 
Регистарски лист број: 209.
 Оснивачи: 10 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: Љубиша Бошковић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-7/19                                                         
Бијељина,           
Дана, 28.01.2019. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-9/19 од 07.02.2019. године, 
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 54 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „МИЛОША 
ЦРЊАНСКОГ 1“ Бијељина, улица Милоша Црњанског бр. 
1, са сљедећим подацима:                                           
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 1“ Бијељина, улица Милоша 
Црњанског бр. 1,  Регистарски лист број: 54.
 Оснивачи: 19 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: Перица Глигић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Спасоје Албијанић.

Број: 02/3-372-9/19      
Бијељина,                         
Дана, 07.02.2019. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-10/19 од 11.02.2019. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број: 211 упис регистрације Заједнице етажних 
власника   „МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 41-43“ 
улица Мајора Драгутина Гавриловића бр. 41 Бијељина, са 
сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 41-43“ улица 
Мајора Драгутина Гавриловића бр. 41   Бијељина ,  
Регистарски лист број: 211.
 Оснивачи: 9  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Младен Лазаревић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-10/19             
Бијељина,                              
Дана, 11.02.2019. године

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић,с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић,с.р.

  

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић,с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-53/18 од 11.01.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 207 упис регистрације Заједнице 
етажних власника   „СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ 
4“ улица Срспке добровољачке гарде бр. 4 Бијељина, са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ 4“ улица Срспке 
добровољачке гарде бр. 4 Бијељина, Регистарски лист број: 
207.
 Оснивачи: 7  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Немања Богдановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-53/18            
Бијељина,                                     
Дана, 11.01.2019. године

 На основу члана 168. став 1. и 2. Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17) и дописа Аграрног фонда Града 
Бијељина број: 58/19 од 15. фебруара 2019. године, којим се 
тражи исправка техничке грешке у Правилнику о начину 
и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 
2018. годину, а који је објављен  у „Службеном  гласнику 
Града Бијељина“, број: 11/18 од 21. маја 2018. године,   даје се

И С П Р А В К А
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 

ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 У члану 11. став 8. Правилника о начину и условима 
подстицаја у пољопривредној производњи за 2018. 
годину умјесто датума „30.11.2017. године“ треба да стоји 
„30.11.2018. године“.

 Ова Исправка ће се објавити у „Службеном 
гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-013-1-60/19 
Бијељина,   
Датум, 18. фебруар 2019. године                 

  

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Предраг Петричевић,с.р.

  

СЕКРЕТАР 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миодраг Бешлић,с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ 
НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА 
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 
НАКНАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 
ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-12/19 

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-01/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-02/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-09 (4 Лота)/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СГ-01 (2 Лот-а)/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 5

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 6

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 7

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 8

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-н-05 (9 Лот-ова)/18 – ЛОТ 9

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-07-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-н-05/18

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ 
САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ 
СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НОВИ 
КРОВ“ УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 5 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МИЛОША 
ЦРЊАНСКОГ 1“ БИЈЕЉИНА УЛИЦА МИЛОША 
ЦРЊАНСКОГ БР. 1 

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МАЈОРА ДРАГУТИНА 
ГАВРИЛОВИЋА 41-43“ УЛИЦА МАЈОРА 
ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА БР. 41 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СРПСКЕ 
ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ 4“ УЛИЦА СРПСКЕ 
ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ БР. 4 БИЈЕЉИНА

ИСПРАВКА

ИСПРАВКА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. 
ГОДИНУ

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


