
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 16. maj 2019. године  БРОЈ 10 / 2019

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-20/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-20/19

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

ИЗГРАДЊА  ВОДОВОДНИХ МРЕЖА  У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 153.846,15  КМ (без ПДВ-а) 
односно 180.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Грађани мјесних 
заједница ће обезбиједити 20% средстава.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je од дана 
потписивања Оквирног споразума 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:02-404-105/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: ОЗП-15/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-15/19

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

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 28.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Средства  су  обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412 700; потрошачка 
јединица 0005240 .Средства у износу од 9.300,00  КМ (без 
ПДВ) су  обезбијеђена из буџета за 2019. годину  и средства 
у износу од 18.700,00  КМ (без ПДВ) ће бити обезбјеђена из 
буџета за 2020. годину.

IV
Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
је годину дана од потписивања Уговора, а најраније  од 
16.08.2019.године.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.                                   
                                                                              

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

Број:02-404-106/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-15/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-15/19

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

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

                                                                    
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 28.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Средства  су  обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412 700; потрошачка 
јединица 0005240 .Средства у износу од 9.300,00  КМ (без 
ПДВ) су  обезбијеђена из буџета за 2019. годину  и средства 
у износу од 18.700,00  КМ (без ПДВ) ће бити обезбјеђена из 
буџета за 2020. годину.

IV
Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка.

V
Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је годину дана 
од потписивања Уговора, а најраније  од 16.08.2019.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:02-404-106/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 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 НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-17/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-17/19

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

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2019. И 

2020.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.846,15 КМ (без ПДВ-а) односно 
4.500,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена са 
буџетске ставке “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240. Средства у износу 
од 1.282,05 КМ (без ПДВ-а) односно 1.500,00КМ (са ПДВ-
ом) су  обезбијеђена из буџета за 2019. годину  и средства у 
износу од 2.564,10 КМ (без ПДВ-а) односно 3.000,00КМ (са 
ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена  из буџета за 2020. годину.

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 годину дана од потписивања Уговора, а најраније  од 
08.08.2019.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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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формирати  доношењем посебног рјешења.                                   
                                                                              

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

Број:02-404-108/19
Бијељина- 
Датум: 13.05.2019. год.

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-16/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-16/19

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

ОСИГУРАЊЕ И РЕГОСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ 
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

                                                                    
 III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 28.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412700; потрошачка 
јединица 0005240. Средства у износу од 4.700,00 КМ (без 
ПДВ-а) су обезбијеђена из буџета за 2019. годину и средства 
у износу од 23.300,00  КМ (без ПДВ-а) ће бити обезбијеђена  
из буџета за 2020. Годину.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
је годину дана од потписивања Уговора, а најраније  од 
13.10.2019.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:02-404-109/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-19/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
11.04.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр.29/19 од 19.04.2019.
године, а која се односи на набавку радова: “ЗАВРШНИ 
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА МЈЕСНОМ ГРОБЉУ У МЗ 
ЧАЂАВИЦА ДОЊА”, понуде је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 4.273,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-78/19 од 
30.04.2019. 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-78/19
Бијељина, 
Датум: 07.05.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ТВЈ-02/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 11.04.2019. године и у „Сл.гласнику БиХ“, 
бр.29/19 од 19.04.2019. године, а која се односи на набавку 
роба: НАБАВКА РАДНЕ ВАТРОГАСНЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ 
ЗА ВАТРОГАСЦЕ, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Пурић“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 

 ДОО „Пурић“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 21.334,44 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-80/19 од 
03.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-80/19
Бијељина, 
Датум: 07.05.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-01/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 12.04.2019.
године, а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА 
ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“ ”, понуде је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО “Топ спорт“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Топ спорт“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„Топ спорт„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 2.561,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-84/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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.

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

Број:02-404-84/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-10 (2 Лотa)/19- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.03.2019.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр.22/19 од 22.03.2019.године, а која се односи на 
набавку услуга: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2:  Редовно одржавање (ископ и прочишћавање 
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима  на подручју Града Бијељина
 За ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ ПГП-Градитељ“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП-Градитељ“, 
Бијељина за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 1: 
Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и 

улица у насељима  на подручју Града Бијељина

 ДОО  ’’ПГП-Градитељ“Бијељина са понуђеном    
цијеном у износу од : 68.218,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/19 од 
06.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-44/19-ЛОТ 1 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-10 (2 Лотa)/19- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.03.2019.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр.22/19 од 22.03.2019.године, а која се односи на 
набавку услуга: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељима  на подручју Града Бијељина
ЛОТ 2:  Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) 
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима  на 
подручју Града Бијељина

За ЛОТ 2:  Редовно одржавање (ископ и прочишћавање 
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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насељима  на подручју Града Бијељина, понуду је  доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
  Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 
2:  Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) 
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима  на 
подручју Града Бијељина

 ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у 
износу од : 34.175,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/19 од 
06.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-44/19-ЛОТ 2 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-31/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е –аукције, објављеном на Порталу 

јавних набавки дана 03.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.26/19 од 05.04.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗМЈЕШТАЊЕ ДИЈЕЛА КАНАЛА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗИ У СЈЕВЕРНОМ ДИЈЕЛУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 
II  У  БИЈЕЉИНИ понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Dis- Compa-
ny“,, Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач: 

 ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 85.237,71 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-72/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-72/19
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 10 - Страна 7Службени гласник Града Бијељина16. maj 2019.

јавних набавки дана 04.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: 
 
 КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
 ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
 ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
 ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ 5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина

 За ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 1: 
Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-
ИСТОЧНИ ДИО

 ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у 
износу од : 13.357,40 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-57/19-ЛОТ 1 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: 
 КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
 ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
 ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
 ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина

 За ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Dis-Company“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Dis-Company“, 
Бијељина за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 2:  
Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-
СЈЕВЕРНИ ДИО

ДОО  ’’ Dis-Company“  Бијељина са понуђеном    цијеном у 
износу од : 21.791,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

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

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

Број:02-404-57/19-ЛОТ 2 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-13 (5 Лотова)/19 - Лот 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: 
 КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
 ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
 ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
 ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина

 За ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Dis-Company“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Dis-Company“, 
Бијељина за Лот 3 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 

понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 3: 
Кошење-уређење путних појаса на подручју Града Бијељина-
ЗАПАДНИ ДИО

ДОО  ’’ Dis-Company“  Бијељина са понуђеном    цијеном у 
износу од :19.565,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-57/19-ЛОТ 3 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 4
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: 
 КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
 ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
 ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
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Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 10 - Страна 9Службени гласник Града Бијељина16. maj 2019.

 ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина
 
 За ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено је 
да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина за 
Лот 4 испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  оцијењено 
да је најповољнији понуђач за  ЛОТ 4: Сјечење крупног 
растиња поред локалних путева са асфалтном подлогом

 ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у 
износу од 12.818,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-57/19-ЛОТ 4 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-13 (5 Лотова)/19- Лот 5

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 04.04.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: 
 КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
 ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
 ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју 
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
 ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних 
путева са асфалтном подлогом
 ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина

 За ЛОТ  5:  Кошење амброзије  на подручју Града 
Бијељина, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 5 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач за  ЛОТ  5:  
Кошење амброзије  на подручју Града Бијељина

ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    цијеном у износу 
од : 23.626,64 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/19 од 
07.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број: 02-404-57/19-ЛОТ 5 
Бијељина, 
Датум: 13.05.2019. год.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЗП-14/19

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 05.04.2019.
године , а која се односи на набавку услуга: ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

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

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

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

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

Број:02-404-76/19
Бијељина, 
Датум: 14.05.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)/18-Лот 5

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 поновног  разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО „Бијељина пут“ Бијељина се 
искључује из поступка оцјене понуда, а на основу Рјешења 
Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука 
бр. ЈН2-02-07-1-561-10/19 од 11.04.2019. године (односно 
тумачења КРЖ) у коме се наводи да понуда није у складу 
са ТД у тачки 7.2. и 7.4. гдје се наводи да тражена документа 
морају да буду оригинал или овјерене копије од надлежног 
органа. Тачком 8.1.7.  ТД тражено је  да понуде за сваки Лот  
се достављају у посебној коверти што значи да свака понуда 
за себе садржи посебну документацију и да свака понуда 
мора да има оригинал или овјерену копију  тражених 
докумената.
 Понуђач  је доставио копију докумената  односно 
доказа за Лот 5 који нису овјерени од стране надлежног 
органа и то: 
 -Рјешење о регистрацији 
 -Референс листу 
 -Потврду о успјешној реализацији уговора,
 -Дипломе и свједочанство за техничко особље,
 -Лиценце и увјерења о положеном стручном 
испиту,
 -Употребне и саобраћајне дозволе

 Понуда понуђача ДОО „Монт градња“ Угљевик 
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такође се искључује из поступка оцјене понуда због 
неиспуњавања услова, (а све у складу са Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука 
бр. ЈН2-02-07-1-561-10/19 од 11.04.2019) због тога што  
достављана  докумената  односно докази за Лот 5 нису 
овјерена од стране надлежног органа, и то:
 
 -Изјава из члана 45. ЗЈН БиХ 
 -Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ 
 -Актуелни извод из Судског регистра  

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

I V
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-235/18 – лот 5 од 
14.02.2019.године.

V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 08.05.2019. 
године је саставни дио ове Одлуке о поништењу поступка. 

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

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

Број:02-404-235/18-Лот 5 
Бијељина, 
Датум: 14.05.2019. год.

         На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-н-05(9 Лотова)/18-Лот 9

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 поновног  разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО „Бијељина пут“ Бијељина се 
искључује из поступка оцјене понуда, а на основу Рјешења 
Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука 
бр. ЈН2-02-07-1-561-10/19 од 11.04.2019. године (односно 
тумачења КРЖ) у коме се наводи да понуда није у складу 
са ТД у тачки 7.2. и 7.4. гдје се наводи да тражена документа 
морају да буду оригинал или овјерене копије од надлежног 
органа. Тачком 8.1.7.  ТД тражено је  да понуде за сваки Лот  
се достављају у посебној коверти што значи да свака понуда 
за себе садржи посебну документацију и да свака понуда 
мора да има оригинал или овјерену копију  тражених 
докумената.
 Понуђач  је доставио копију докумената  односно 
доказа за Лот 9 који нису овјерени од стране надлежног 
органа и то: 
 -Рјешење о регистрацији 
 -Референс листу 
 -Потврду о успјешној реализацији уговора,
 -Дипломе и свједочанство за техничко особље,
 -Лиценце и увјерења о положеном стручном 
испиту,
 -Употребне и саобраћајне дозволе

 Понуда понуђача ДД Галакс-нискоградња“ Брчко 
се  такође искључује из поступка оцјене понуда, а на основу 
Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања 
Лука бр. ЈН2-02-07-1-561-10/19 од 11.04.2019. (односно 
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тумачења КРЖ)  у коме се наводи да понуда није у складу 
са ТД у тачки 7.2. и 7.4. гдје се наводи да тражена документа 
морају да буду у оригинал или овјерене копије од надлежног 
органа. Тачком 8.1.7.  ТД тражено је  да понуде за сваки Лот  
се достављају у посебној коверти што значи да свака понуда 
за себе садржи посебну документацију и да свака понуда 
мора да има оригинал или овјерену копију  тражених 
докумената.
 Понуђач је доставио за Лот 9: 
 - Образац за цијену понуде
 -Изјаву о достављању лиценци
 -Нацрт уговора
 -Потврду
 
 Остала оригинална документа или овјерене копије  
није доставио у Понуди за тражени Лот 9.
 
 Понуда понуђача ДОО „Монт градња“ Угљевик 
такође се искључује из поступка оцјене понуда због 
неиспуњавања услова (а све у складу са Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби, Филијала Бања Лука 
бр. ЈН2-02-07-1-561-10/19 од 11.04.2019) због тога што  
достављана  докумената  односно докази за Лот 9 нису 
овјерена од стране надлежног органа, и то:

 -Изјава из члана 45. ЗЈН БиХ 
 -Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ 
 -Актуелни извод из Судског регистра  

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

I V
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-235/18 – лот 9 од 
14.02.2019.године

V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-235/18 од 
08.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

VI 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 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 II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-235/18-Лот 9 
Бијељина, 
Датум: 14.05.2019. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16), члана 48. став 4. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 
71. став 1. тачка 8. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина дана 08. маја 2019. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О  УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У члану 74. Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 4/18 и 
24/18) у Одјељку VI-2 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
радно мјесто 6. СЕКРЕТАРИЦА - ДАКТИЛОГРАФ мијења 
се и гласи: 

 „6. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР”

 Опис послова: 
 - врши електронско евидентирање и прослеђивања 
списа предмета надлежним службеницима у Одјељењу,
 - комуницира са странкама, даје потребна 
обавјештења и усмјерава странке према надлежним 
службеницима,
 - обавља послове техничког секретара,
 - прима, доставља и отпрема пошту, води интерне 
доставне књиге и интерну књигу протокола,
 - врши отпрему или уручивање откуцаног и 
умноженог материјала,
 - пише наруџбенице за набавку канцеларијског 
материјала за потребе Одјељења,
 - по потреби, врши прекуцавање материјала, 
сравњење прекуцаних материјала, умножава и везује,
 - одговара на телефонске позиве и даје потребна 
обавјештења,
 - води евиденцију о исправности опреме у 
Одјељењу и пријављује оштећења и кварове, рачунара и 
друге опреме,  
 - извршава и друге сродне послове по налогу 
начелника Одјељења
 Сложеност: 
 - једноставни послови који обухватају мањи број 
међусобно повезаних задатака у којима се примјењују 
једноставни методи и техника рада, 
 Самосталност у раду: 
 - ограничена је сталним надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању питања из дјелокруга 
рада,
 Одговорност: 
 - одговара за законито и правилно извршење 
послова и радних задатака,
 - одговара  за правилну употребу повјерених 
средстава рада, правилну примјену метода рада, поступака 
и техника рада,
 - за свој рад одговоран је начелнику Одјељења
 Пословна комуникација: 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 - контакти унутар органа Града и повремено изван 
органа Града, у оквиру дјелокруга рада  
 
 Врста послова: 
 - административно - технички, оперативно-
технички
 Статус: 
 - намјештеник
 Услови: 
 - III степен стручне спреме, средња школа,
 - познавање рада на рачунару
 Број извршилаца:                          
 -    1 извршилац“

Члан 2.
 У члану 74. у Одјељку VI-6 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ у пододјељку А) ОДСЈЕК 
ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ОДНОСЕ 
СА ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА код радног мјеста 2. 
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КУЛТУРУ, 
у погледу описа послова, након тринаесте алинеје, додаје 
се четрнаеста алинеја која гласи „учествује на пословима 
јачања међународне културне сарадње,“ и додаје се петнаеста 
алинеја која гласи „учествује у реализацији и промоцији 
појединих програмских облика и садржаја из области 
културе и информисања“, а у погледу броја извршилаца, 
ријечи „један извршилац“ се замјењују ријечима „два 
извршиоца“.

Члан 3.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-020-5/19
Б и ј е љ и н а,
Датум,  08.05.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( 
„ Службени гласник Републике Српске “ број: 97/16 ) а у вези 
са члановима 9. став 2. и 3., 13., 14., 15. и 16. Закона о печатима 
( „Службени гласник Републике Српске“  број: 17/92, 63/01 
и 49/07 ) и члана 71. Статута Града Бијељина ( „ Службени 
гласник Града Бијељина “ број: 9/17 ), Градоначелник Града 
Бијељина,  д о н о с и 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О  ПЕЧАТИМА, 

ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА И ФАКСИМИЛИМА 
ПОТПИСА  У ГРАДСКОЈ  УПРАВИ  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Упутству о печатима, штамбиљима , жиговима и 
факсимилима потписа у Градској управи Града Бијељина ( „ 
Службени гласник Града Бијељина “ број: 27/17, 7/18 и 26/18 
) у члану 2. став 1. под редним бројем 20) послије алинеје 1 
додаје се алинеја 2 која гласи:

 „ – 1 печат пречника 25 мм “

Члан 2.
 Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина “.

Број: 02-052-22/19     
Б и ј е љ и н а      
Датум:  30.04.2019. године.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-24/19 од 15.04.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 217 упис регистрације Заједнице 
етажних власника     „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА ЛАМЕЛА 
Г“ улица Незнаних јунака бр. 77  Бијељина, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„НЕЗНАНИХ ЈУНАКА ЛАМЕЛА Г“ улица Незнаних јунака 
бр. 77  Бијељина,  Регистарски лист број: 217.
 Оснивачи: 13  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Марко Ћехо, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-24/19
Бијељина, 
Дана, 15.04.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-27/19 од 13.05.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 220 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „БАЈЕ СТАНИШИЋА БР.23, 
УЛАЗ 1“ улица Баје Станишића бр. 23 Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„БАЈЕ СТАНИШИЋА БР.23, УЛАЗ 1“ улица Баје Станишића 
бр. 23 Бијељина, Регистарски лист број: 220.
 Оснивачи: 15 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: Драгољуб Тодоровић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 

   

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-27/19 
Бијељина,
Дана, 13.05.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-28/19 од 24.04.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 219 упис регистрације Заједнице 
етажних власника     „1.МАЈА  1“ улица 1. Маја број 1, 
Бијељина, са сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника ,,1.МАЈА 
1“ улица 1. Маја број 1  Бијељина,  Регистарски лист број: 219.
 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: Велемир Зекић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-28/19
Бијељина,
Дана, 24.04.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-29/19 од 13.05.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 104 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање  Заједнице етажних власника 
„ИВЕ АНДРИЋА 48 Б“ Бијељина, улица Иве Андрића бр. 
48/Б  Бијељина, са сљедећим подацима:
 
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ИВЕ АНДРИЋА 48 Б“ Бијељина, улица Иве Андрића бр. 
48/Б,  Регистарски лист број: 104.
 Оснивачи: 18 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Драгица Остојић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Владимир Остојић.

Број: 02/3-372-29/19
Бијељина,
Дана, 13.05.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-30/19 од 24.04.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 218 упис регистрације Заједнице 
етажних власника     „ПОТПОРУЧНИКА СМАЈИЋА 24“ 
улица Потпоручника Смајића број 24 Бијељина, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
,,ПОТПОРУЧНИКА СМАЈИЋА 24“ улица Потпоручника 
Смајића број 24  Бијељина,  Регистарски лист број: 218.
 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: Милановић Миленко, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-30/19
Бијељина, 
Дана, 24.04.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-31/19 од 13.05.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 221 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЛАЗЕ КОСТИЋ 47“ улица 
Лазе Костић бр. 47 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЛАЗЕ КОСТИЋ 47“ улица Лазе Костића бр.47 Бијељина, 
Регистарски лист број: 221.
 Оснивачи: 13 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Дејан Миљановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-31/19 
Бијељина, 
Дана, 13.05.2019. год.

   

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

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

   

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

   

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-20/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-15/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-17/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-16/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-19/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-02/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-01/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-10 (2 Лота)/19-Лот 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-10 (2 Лота)/19-Лот 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-31/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (5 Лотова)/19-Лот 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (5 Лотова)/19-Лот 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (5 Лотова)/19-Лот 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (5 Лотова)/19-Лот 4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (5 Лотова)/19-Лот 5

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-14/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ СКП-н-05 (9 Лотова)/18-Лот 5

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-н-05 (9 Лотова)/18-Лот 9

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

УПУТСТВО О ДОПУНИ УПУТСТВА О 
ПЕЧАТИМА, ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА 
И ФАКСИМИЛИМА ПОТПИСА У ГРАДКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НЕЗНАНИХ ЈУНАКА 
ЛАМЕЛА Г“ УЛИЦА НЕЗНАНИХ ЈУНАКА БР. 77 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „БАЈЕ 
СТАНИШИЋА БР. 23, УЛАЗ 1“ УЛИЦА БАЈЕ 
СТАНИШИЋА БР. 23 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ  РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1. МАЈА 1“ УЛИЦА 1. 
МАЈА БРОЈ 1 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ 
РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ИВЕ АНДРИЋА 48 Б“, УЛИЦА ИВЕ 
АНДРИЋА БР. 48/Б БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПОТПОРУЧНИКА 
СМАЈИЋА 24“ УЛИЦА ПОТПОРУЧНИКА 
СМАЈИЋА БРОЈ 24 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАЗЕ 
КОСТИЋ 47“ УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋ БР. 47 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


