
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 29. maj 2019. године  БРОЈ 11 / 2019

 На основу члана 43. и 46. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 
71/12 и 79/15), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 
28. маја 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВ АЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ ЗА ПЕРИОД 2018-2028

Члан 1.
 Усваја се Локални еколошки акциони план за Град 
Бијељину за период 2018-2028.

Члан 2.
 Саставни дио Одлуке је Локални еколошки акциони 
план за Град Бијељину за период 2018-2028.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 

Број: 01-022-44/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 18/16), члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 
28. маја 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. 

БРОЈ 5871/81, К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:

 - к.п. број 5871/81, звн. „Обријеж“, у нарави њива 3. 
класе, површине 227 м2,

уписана у Лист непокретности број 8187, к.о. Бијељина 1 на 
име Делић (Мухидина) Мује као корисника са 1/1 дијела и 
у зк.ул.бр. 6826, к.о. Бијељина 1 у корист Делић (Мухидина) 
Мује као носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета. 

 Непокретност из става 1. ове Одлуке купује се ради 
привођења намјени Регулационог плана „Пучилска поља“ 
по којем је планирана изградња саобраћајнице.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности - земљишта ЈП 
„Дирекција за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број: 
И-742/18 од 09.11.2018. године. Према Налазу, вриједност 
непокретности износи 25,20 КМ/м2, што за к.п. број 5871/81, 
чија је укупна површина 227 м2, износи 5.720,40 КМ, коју  
купопродајну  цијену  ће  Град  Бијељина  исплатити Делић 
(Мухидина) Муји.
     

Члан 3.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
јавним евиденцијама  непокретности извршиће се упис 
права својине и права коришћења у корист Града Бијељина 
са 1/1 дијелом.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке, 
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови нотарске обраде Уговора падају на терет 
Града Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-45/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 5. став (1) тачка б) 
Правилника  о  поступку  jавног  конкурса  за  располагање  
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 146/266, 

К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у 
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини 
Града Бијељина, означене  као:

 - к.п. број 143/266, зв. „Војна економија“, у нарави 
њива 3. класе, укупне површине 69 м2, уписане  у  Лист 
непокретности број 9828, к.о. Бијељина 1 на име Града 
Бијељина као корисника са 1/1 дијела и у зк.ул.бр. 20909, 
к.о. Бијељина 1 у корист Града Бијељина као носиоца права 
својине са 1/1 дијела, без терета. 

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу 
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-197/19 од 
11.04.2019. године предметна парцела је у обухвату 
стратешког документа просторног уређења, Ревизије и 
измјене Урбанистичког плана Града Бијељина, а тржишна 
вриједност непокретности означене као к.п. број 143/266, 
к.о. Бијељина 1 износи 31,00 КМ/м2, што за површину од 69 
м2 износи укупно 2.139,00 КМ (словима: двијехиљадеистот
ридесетдеветконвертибилнихмарака).

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне 
продајне цијене непокретности, с тим што тај износ не може 
бити испод 1.000,00 КМ, тако да за парцелу означену као к.п. 
број 143/266 кауција  износи 1.000,00 КМ.

 Уплата  се  врши  на  јединствен  рачун  трезора  
Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70 прије почетка 
лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати  
доставља се  Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену наведене непокретности учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу 
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина  спровешће   Комисија за спровођење  јавног  
конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења 
непокретности  у  својини  Града Бијељина („Службени  

гласник Града Бијељина“, број 18/16).

 Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. Одлуке извршиће се у „Семберским 
новинама“, Дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ 
СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи Градске управе Града 
Бијељина и веб страници Града Бијељина. 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 7.
 Трошкове израде Уговора  о  купопродаји  као  и  
књижења  истог  у  јавним  евиденцијама  непокретности  
сноси купац.

Члан  8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-46/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 1. и 
2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. 
став (2) тачка  13) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 И 36/19) и члана 39. 
став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 28. 
сједници одржаној дана 28. маја 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО – 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА К.Ч. БР. 2092/2, К.Ч. БР. 
2092/1, К.Ч. БР. 2092/3, К.Ч. БР. 2092/4 И К.Ч. БР. 2092/5, 
СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2 У СКЛОПУ РЕГУЛАЦИНОГ 

ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 1“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
  У Одлуци о заједничкој изградњи стамбено – 
пословних објеката на к.ч. бр. 2092/2, к.ч. бр. 2092/1, к.ч. 
бр. 2092/3,  к.ч. бр. 2092/4 и к.ч. бр. 2092/5, све к.о. Бијељина 
2 у склопу регулационог плана „Лединци 1“ Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/14 и 26/15), у 
члану 4. додају се став (3) и (4) који гласе:

 „(3) За припадајућу површину стамбеног простора од око 
484 м2 и припадајући подрумски простор из става 1. овог члана, 
Граду Бијељина ће припасти пословни простор за архивски депо 
у површини од око 279 м2 у објекту у улици Меше Селимовића, 
а како је дефинисано одредбама члана 2. Одлуке о одобрењу 
стицања својине на непокретности – одговарајућем простору за 
архивски депо („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/15 и 
7/16) као и евентуална разлика у тржишној вриједности наведених 
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некретнина у складу са постојећим процјенама ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ Бијељина а која разлика вриједности ће 
се реализовати до 31.12.2019. године.

 (4) У складу са ставом 3. овог члана Град Бијељина 
ће се књижити у јавним евиденцијама непокретности 
као власник пословног простора у приземљу стамбено – 
пословног објекта а на стамбеном простору са припадајућим 
подрумским простором књижиће се Предузеће за 
инвестиције, трговину, експорт-импорт „MDM COMMERC 
DVOROVI“ Дворови.“

Члан 2.
 Члан 6. Одлуке брише се.
 Досадашњи чланови 7, 8. и 9. постају чланови 6, 7. и 8.

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

Број: 01-022-47/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 18/16), члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 
28. маја 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊУ 
СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – ОДГОВАРАЈУЋЕМ 

ПРОСТОРУ ЗА АРХИВСКИ ДЕПО

Члан 1.
 У Одлуци о одобрењу стицања својине на 
непокретности – одговарајућем простору за архивски депо 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/15 и 7/16) у 
члану 5. додају се став (2) и (3) који гласе:

 (2) Цијена из претходног става исплатиће се путем 
компензације и то замјеном квадрата стамбеног простора 
са припадајућим подрумским простором у стамбено – 
пословном објекту у Рачанској улици у Бијељини.

 (3) Крајњи рок за упис најповољнијег понуђача као 
власника непокретности – простора из ове Одлуке у јавним 
евиденцијама непокретности је 31.12.2019. године.“

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

Број: 01-022-48/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19), и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној дана 
28. маја 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  Милорад Јанковић, Миломир Чодо и Бранкица 
Дакић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца 
дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Бијељина, због истека периода од 90 дана од дана именовања 
на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених раднијех тијела Скупштине 
града, именује и разрјешава секретара скупштине града и 
начелника одјељења, односно службе и врши избор, именовања 
и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.

  Имајући у виду чињеницу да су Милорад Јанковић, 
Миломир Чодо и Бранкица Дакић  именовани за вршиоце 
дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе града 
Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина број 01-111-
53/18 од 29.10.2018. године, те да је истекао рок од 90 дана на 
који су именовани, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-29/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 155. став 7. и 8. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’ број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  За вршиоце дужности предсједника и чланова 
Одбора за жалбе града Бијељина именују се:

 1) Василије Савић – предсједник
 2) Александар Млађеновић – члан
 3) Миломир Чодо - члан
 
 2. Именовани  ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања предсједника и два члана Одбора за жалбе града 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених раднијех тијела Скупштине 
града, именује и разрјешава секретара скупштине града 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом.

 Одредбом члана 155. став 7. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16) 
прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе 
или у случају да једном од чланова Одбора престане мандат 
прије истека времена на који је именован, скупштина 
до окончања поступка именовања Одбора за жалбе или 
члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоце 
дужности Одбора за жалбе, или вршиоца дужности члана 
Одбора, а најдуже за период до 90 дана, док је ставом 8. 
истог члана прописано да вршилац дужности члана Одбора 
мора да испуњава опште услове за запошљавање у градској, 

односно општинској управи и посебне услове за именовање 
у складу са овим законом. Сходно горе наведеном, одлучено 
је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-30/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год. 

 На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 28. сједници одржаној дана 28. маја 2019. 
године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор предсједника и два члана 
Одбора за жалбе града Бијељина именују се: 

 1. Стојан Јововић, предсједник
 2. Јелена Алексић, члан
 3. Зоран Јовановић, члан
 4. Тамара Бешлић, члан
 5. Цвијетин Миливојевић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са чланом 
155. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) Предсједнику Скупштине 
Града Бијељина достави Извјештај о проведеном поступку 
са приједлогом кандидата за предсједника и два члана 
Одбора за жалбе Града Бијељина на разматрање и доношење 
акта за именовање.
 

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Број: 01-111-31/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 43 Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина града Бијељина на својој 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У 

БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду измјене Регулационог 
плана „Гвоздевићи“ у Бијељини именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
измјене Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета је 
и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
 Усвајањем измјене Регулационог плана 
„Гвоздевићи“ у Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-32/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина града Бијељина на својој 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду измјене Регулационог 
плана „Дашница 1“ у Бијељини, именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
измјене Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини, 
вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета је 
и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
 Усвајањем измјене Регулационог плана „Дашница 
1“ у Бијељини ово рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-33/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 43 Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина града Бијељина на својој 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ 
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МЗ ДАШНИЦА“ У 

БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду измјене дијела 
Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
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уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у 
Бијељини, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и 
интереса.
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета 
је и да заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја подручја за које се план 
доноси, рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености плана са документима просторног 
уређења који представљају основу за његову израду, као 
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим на 
закону.

Члан 3.
 Усвајањем измјене дијела Регулационог плана „МЗ 
Дашница“ у Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-34/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) Скупштина Града Бијељина на 28. сједници одржаној 
дана 28. маја 2019. године, расписала је

Ј А В Н И    К О Н  К У Р С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА 

ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I - Упражњене позиције:
 ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА - 
предсједник и два члана Одбора.
Предсједника и два члана Одбора именује Скупштина Града 
Бијељина.

 II - Опис послова:
 Одбор за жалбе одлучује у другом степену о 
жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања 
у градску управу, о жалбама која се односе на статусна 
питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним 
законом.

 III - Мандат:
 Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују 

се на период од четири године, са могућношћу поновног 
избора.

 IV - Статус:
 Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају 
статус службеника и намјештеника у Градској управи. 
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду 
за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине Града 
Бијељина.

 V - Општи услови за именовање:
 1. да је држављанин Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело 
које га чини неподобним за обављање послова у градској, 
односно општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три 
године прије објављивања  конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља 
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 
градској, односно општинској управи.

 За предсједника и члана Одбора за жалбе не могу се 
именовати лица запослена у Градској управи.

 VI  ПОСЕБНИ УСЛОВИ  ЗА КАНДИДАТЕ 

 1) да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први циклус студија са 
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 
ЕЦТС бодова или еквивалент,
 2) да има најмање пет година радног искуства у 
траженом степену образовања,
 3) да има положен стручни испит за рад у управи 
или положен правосудни испит и
 4) доказани резултати рада на ранијим пословима и 
посједовање организационих способности.

 VII    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 Уз  пријаву  на  конкурс  кандидати  су  дужни  
приложити доказе о испуњавању  општих и посебних 
услова, у оригиналу или овјереној копији:

 1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 
мјесеци), 
 2. Извод из матичне књиге рођених, 
 3. Увјерење да имају општу здравствену способност,
 4. Увјерење да кандидат није осуђиван,
 5. Диплому о завршеној високој стручној спреми, 
 6. Својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 5. и 6. овог 
конкурса,
 7. Биографију о кретању у служби,
 8. Доказ о радном искуству у траженом степену 
образовања,
 9. Увјерење о положеном стручном испиту или 
положеном правосудном испиту.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.
       
 VIII   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. 
О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено 
обавијештени.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
 са назнаком „ Комисија за избор“.

 IX  ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Ослобођење’’.

 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-111-35/19
Бијељина,
Датум, 28. мај 2019. год.

 На основу члана 155. став 6. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
39. став 2. тачка 37. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 28. сједници одржаној дана 28. маја 2019. 
године, д о н и ј е л а  је 

З А К Љ У Ч А К
О НЕУСПЈЕЛОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 1. Јавни конкурс за именовање предсједника и два 
члана Одбора за жалбе града Бијељина није успио.

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 
 На сједници одржаној дана 29.10.2018. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе града 
Бијељина број 01-111-54/18, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор предсједника и два члана Одбора за жалбе 
града Бијељина број 01-111-55/18 од 29.10.2018. године. Након 
проведене процедуре која је подразумјевала прегледање 
свих пријава које су стигле у прописаном року, обављање 
интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, 

комисија је сачинила извјештај у којем је предложено да се 
за предсједника и чланове Одбора за жалбе града Бијељина 
именују Милорад Јанковић, Миломир Чодо и Бранкица 
Дакић и исти доставила Скупштини града Бијељина на 
усвајање. На сједници Скупштине града Бијељина одржаној 
дана 25.04.2019. године, разматран је Извјештај Комисије 
за избор предсједника и два члана Одбора за жалбе града 
Бијељина. Након проведене процедуре гласања утврђено је 
да Извјештај није усвојен, јер је 7 одборника гласало ‘’за’’, 15 
одборника је гласало ‘’уздржан’’, без гласова ‘’против’’, након 
чега је од стране предсједника констатовано да извјештај 
није усвојен, те да се неће гласати по Рјешењу о разрјешењу 
вршилаца дужности и Рјешењу о именовању предсједника и 
два члана Одбора за жалбе града Бијељина.

 Одредбом члана 155. став 6. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) прописано је да у случају да Јавни конкурс за 
именовање Одбора за жалбе није успио, скупштина доноси 
закључак о неуспјелом јавном конкурсу који доставља свим 
кандидатима и одлуку о расписивању новог јавног конкурса. 
На основу горе наведеног ријешено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Овај Закључак је коначан у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања закључка.

Број: 01-111-28/19
Бијељина,
Датум: 28. мај 2019. год.

 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 

УСЛУГА ШИФРА: СГ-02/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СГ-02/19

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

ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА 

ГРАДА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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реализацију јавне набавке услуга: је 12.820,51 КМ (без 
ПДВ-а) односно 15.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са буџетске ставке 
„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: 02-404-111/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 16.05. 2019. год.

 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-28/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-28/19

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

ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНОГ САОБРАЋАЈНОГ 
ЗНАКА СА ЛЕД ТРЕПТАЧИМА И ЕЛЕКТРОНСКОГ 
ЗНАКА СА ИЗМЈЕНЉИВИМ САДРЖАЈЕМ ПОРУКА 
НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М18 У ЗОНИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ДВОРОВИ“ У ДВОРОВИМА
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.000,00 КМ (без ПДВ-а) 

односно 29.250,00КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
12.820,51 КМ (без ПДВ-а) односно 15.000,00КМ (са ПДВ-
ом ) су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са буџетске 
ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна, 
водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција 
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код 
511100; потрошачка јединица 0005170. Средства у износу од 
12.179,49  КМ (без ПДВ-а) односно 14.250,00КМ (са ПДВ-
ом ) су обезбијеђена са рачуна посебних намјена-даонације, 
односно средства је обезбиједила Агенција за безбједност 
саобраћаја  РС.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je 90 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: 02-404-112/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 16.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-26 (2 ЛОТА)/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-26(2 ЛОТА)/19

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

 ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 
ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 427.350,42 КМ  ПДВ-а)односно 
500.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 

 За  ЛОТ 1 предвиђено је 213.675,21 КМ (без ПДВ-а) 
односно 250.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
149.572,65 КМ (без ПДВ-а) односно 175.000,00КМ (са ПДВ-ом) 
су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са буџетске ставке: 
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, 
електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170. Средства у износу од 64.102,56 КМ (без ПДВ-а) 
односно 75.000,00КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство 
за људска права и избјеглице БиХ. 

 За  ЛОТ 2 предвиђено је 213.675,21 КМ (без ПДВ-а) 
односно 250.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
149.572,65 КМ (без ПДВ-а) односно 175.000,00КМ (са ПДВ-ом) 
су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са буџетске ставке: 
“Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, 
електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170. Средства у износу од 64.102,56 КМ (без ПДВ-а) 
односно 75.000,00КМ (са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство 
за људска права и избјеглице БиХ. 

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

V
 Рок за реализацију предметних радова за сваки Лот  
je 90 дана од дана увођења извођача у посао  , а уговор важи   
до 31.12.2019.године. 

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

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

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

Број: 02-404-113/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 17.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16; 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-20/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-20/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

 ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ГРАДСКОМ 
СТАДИОНУ – ИЗГРАДЊА, МОНТИРАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

4 РЕФЛЕКТОРА

III
 Предвиђени максимални износ  средстава 
за реализацију јавне набавке је  769.230,77 КМ (без 
ПДВ-а) односно 900.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у спортске 
објекте “ економски код: 511100, потрошачка јединица 
0005210.
 

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

V
 Рок за реализацију уговора је 90 дана од 
дана потписивања Уговора. Рок за израду техничке 
документације Изведбеног пројекта тј. за добијање 
сагласности пројектанта Главног пројекта и достављања 
техничке документације Изведбеног пројекта је 30 дана 
од дана потписивања уговора. Рок за извођење радова 
је 60 дана од дана увођења у посао. (Одабрани понуђач 
може бити уведен у посао тек по добијању сагласности 
пројектанта Главног пројекта и тек по достављању 
техничке документације Изведбеног пројекта.

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 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-117/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 22.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16; 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-09/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-09/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА 
– V ФАЗА

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  25.641,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00  КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке. Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2019. године са буџетске ставке 
„Инвестиције у културне установе Домове културе и домове 
културе у мјесним заједницама“ економски код: 511100, 
потрошачка јединица 0005210.
 

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

V
 Рок за реализацију уговора је 45 дана од дана 
увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року 
од 10 дана од дана потписивања Уговора, а крајњи рок за 
реализацију уговора је 45 дана од дана увођења у посао.

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

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

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

Број: 02-404-120/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 24.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19) и члана 18. и члана 24. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-н-03-у1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-н-03-у1/18

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се 
јавна набавка следећих радова: 

УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА 
ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА (ЗАВРШНИ 

РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 1. је  23.957,44КМ (без ПДВ-а) односно  
28.030,20 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-инвестиције у образовању“ 
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци чл.24 ЗЈН.

V
 Радови су изведени. 

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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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

Број: 02-404-121/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 24.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16;36/19 
) и члана 18. и члана 25.Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ОЗП-05/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-05/19

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

НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ ЗА КОМУНАЛНУ 
ПОЛИЦИЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.948,72 КМ (без ПДВ-а) 
односно 21.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке “Издаци за 
залихе материјала, робе, ситног инвентара“ економски код 
516100, потрошачка јединица 0005240  .

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног поступка  
уз провођење Е-аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора, до 31.10.2019.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: 02-404-122/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 27.05. 2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16;36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-11(2 Лота)-п1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга  
под шифром: СКП-11 (2Лота)-п1/19

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

ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2: Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за реализацију 
јавне набавке 72.649,57 КМ (без ПДВа) односно 85.000,00 КМ ( 
са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,00КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 предвиђено је 
38.461,54 КМ ( без ПДВ-а) односно 45.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
Средства су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са буџетске 
ставке “Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга за Лот 1 -  је 90 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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дана  од дана  давања писменог налога  за  почетак пружања  
услуга  од  стране наручиоца , а крајњи рок  за реализацију 
уговора је 30.11.2019.године,  рок за реализацију предметних 
услуга за Лот 2 -  је 60 дана  од дана  давања писменог налога  
за почетак  пружања  услуга  од  стране наручиоца , а крајњи 
рок  за реализацију уговора је 30.11.2019.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: 02-404-114/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 20.05. 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:08/013;27/13) 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  СКП-25/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка са закључивањем Oквирног споразума са више 
понуђача, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
02.04.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр.26/19 од 05.04.2019.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња и 
асфлатирање путева, улица, пјешачко – бициклистичких 
стаза и тротоара на подручју Града Бијељина “, понуде су 
доставили следећи понуђачи

 1. АД „Зворник путеви“Зворник
 2. ДОО „Монт-градња“ Угљевик
 3. ДОО “Бијељина пут“Бијељина
 4. ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко
 5. ДОО „Бук промет“ Бијељина 

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 

је да  понуда понуђача ДОО „Монт-градња“ Угљевик није 
ипунила услове предвиђене тендерском документацијом из 
следећих разлога:
 
 - Нису правилно нумерисане стране
 - У обрасцу за достављање понуда није  попуњен  
„гарантни рок“  и „начин плаћања“
 - Није достављена гаранција за озбиљност понуде
 - Изјаве из члана 45. и члана 52. ЗЈН нису овјерене 
од стране надлежног органа, а изјава из члана 47. ЗЈН није 
овјерена од стране понуђача
 - Копија актуелног извода из судског регистра није 
овјерена од стране надлежног органа
 - Потврда о уредно извршеним уговорима односи 
се на период од 2016-2017. године, а не како је то тражено 
тендерском документацијом за 2018. годину
 - Понуђач није доставио доказе о техничкој 
опремљености у виду овјерених копија, важећих 
саобраћајних дозвола (за средства која учествују у 
саобраћају) и овјерених копија важећих употребних дозвола 
(за средства која не учествују у саобраћају)
 - Копија дипломе (дипломирани инжињер 
грађевине) није овјерена од стране надлежног органа
 - Нису достављене овјерене копије диплома за 2 
геометра

 Све остале приспјеле понуде су испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом.  

III
 Комисија је извршила оцјену понуда, на основу 
критеријума дефинисаних као:

 1.  Удаљеност асфалтне базе – 50 бодова
 2.  Гарантни рок на изведене радове – 30 бодова
 3.  Начин плаћања – 20 бодова

 и сачинила следећу збирну табелу бодовања по 
задатим критеријумима :

IV
 На основу наведеног, Оквирни споразум за 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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“Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко – 
бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града 
Бијељина “ ће се закључити са сва три понуђача и то:

 1. ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко 
 2. ДОО „Бијељина пут“Бијељина
 3. ДОО „Бук промет“Бијељина

 Након закључења оквирних споразума са три 
понуђача, уговорни орган ће за вријеме трајања оквирних 
споразума позивати све понуђаче са којима је закључен 
оквирни споразум да  достављају понуде, када се укаже 
потреба за изградњом и асфалтирањем путева, улица, 
пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара.

V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-60/19 од 
14.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

VI
 Понуђач ДОО „Galax-niskogradnja“ Брчко је у 
обавези да до дана потписивања Оквирног споразума 
достави Лиценце тражене тендерском документацијом 

1. оригинал или овјерену фотокопију (овјера не старија од три 
мјесеца рачунајући до дана предаје понуде): важеће  Лиценце  
о испуњавању услова за извођење радова нискоградње, за 
које одобрење за грађење издаје општински/градски орган 
управе, издату од стране надлежног министарства РС
2. За стручни кадар наведен под тачком 7.4. - 2. под а) 
доставити оригинал или овјерену фотокопију (овјера не 
старија од три мјесеца рачунајући до дана достављања) 
важеће Лиценце за извођење радова и надзор
  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.
 Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан је  
да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђују 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о 
јавним набавкама.
 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.

 

  

   

  

3.   
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VII
 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.

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

Број:02-404-60/19
Бијељина, 
Датум: 17.05.2019. 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  СКП-04/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције а у складу са чланом 9. 
ЗЈН-Резервисани уговор, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 08.04.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр.28/19 
од 12.04.2019. године, а која се односи на набавку услуга: “ 
УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА 
И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Патриот “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Пaтриот“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 42.729,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-73/19 од 
16.05.2019. 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:02-404-73/19
Бијељина, 
Датум: 17.05.2019. 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-22/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем Оквирног споразума са једним понуђачем, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.04.2019. 
године и у Сл.гласнику БиХ бр.31/19 од 26.04.2019. године, 
а која се односи на набавку радова: “ ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА”,понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Елмонт“ Дворови
 2. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде 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 „Телефонија Видаковић“ Добој 49.991,00 КМ
 2. ДОО „Елмонт“ Дворови 50.657,60 КМ

И оцијењено је да је најповољнији понуђач ДОО 
„Телефонија Видаковић“, Добој са понуђеном цијеном у 

износу одb 49.991,00 КМ (без ПДВ-а)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-96/19 од 
16.05.2019. 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: 02-404-96/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 20.05. 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 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ПР-01/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 22.02.2019. године, и у Сл.гласнику БиХ 
бр.16/19 од 04.03.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: “Општа систематска дератизација на подручју Града 
Бијељина у 2019. години”,  понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Еко заштита“ Бијељина 
 2. ДОО „Дезинсекција“ Бијељина –Представник 
групе понуђача и ДОО „Орис“ Сомбор- Члан групе понуђача

II 
 Након поновног разматрања приспјелих 
понуда(након Рјешења Канцеларије за разматрање жалби 
број ЈН2-02-07-1-827-11/19 од 30.04.2019. године и Рјешења 
Канцеларије за разматрање жалби број ЈН2-02-07-1-855-6/19 
од 30.04.2019. године), понуда понуђача ДОО„Дезинсекција“ 
Бијељина –Представник групе понуђача и ДОО „Орис“ 
Сомбор- Члан групе понуђача се елиминише из даљег 
поступка Оцјене понуда из следећих  разлога:

 - недостављање Потврде Сбер банке за рачун бр. 
5673430000153169,  а који се налази на Извјештају Централне 
банке БиХ о активним рачунима пословног субјекта.

 Понуда понуђача ДОО „Еко заштита“ Бијељина  
је  у потпуности испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом,  те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 

 ДОО „Еко заштита“, Бијељина  са понуђеном 
цијеном у износу од 59.800,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-28/19 од 
13.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-28/19 од 20.03.2019.
године, а на основу Рјешења Канцеларије за разматрање 
жалбе број: ЈН2-02-07-1-855-6/2019 од 30.04.2019. године.

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

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

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

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

Број:02-404-28/19
Бијељина, 
Датум: 17.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 1
I

 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ 
И МЕТАЛЕ понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 1 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 1.040,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-50/19-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 24.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. ЈУ „Ветеринарски институт  др Васо Бутозан“, 
Бања Лука
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  такође и испуњавају услове 
преференцијалног третмана домаћег. Kако је цијена понуде 
понуђача ЈУ „Ветеринарски институт  др Васо Бутозан“, 
Бања Лука  за више од 20% нижа од цијене другорангиране 
прихватљиве понуде, Комисија за ЈН је затражила 
образложење неприродно ниске понуђене цијене. Понуђач 
је доставио Образложење под бројем: 19/465-50-2 од 
20.05.2019. године, те је исти Комисија након прегледа и 
прихватила. На основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији:

 1. ЈУ „Ветеринарски институт  др Васо Бутозан“, 
Бања Лука  4.620,00 КМ без ПДВ-а
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука  8.250,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
 ЈУ „Ветеринарски институт  др Васо Бутозан“, Бања 
Лука са понуђеном цијеном у износу од 4.620,00 КМ (без 
ПДВ-а)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-50/19-Лот 2 
Бијељина, 
Датум: 27.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 3 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 1.840,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-50/19-Лот 3 
Бијељина, 
Датум: 24.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 4
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 4 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:
 
 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
Бања Лука, са понуђеном цијеном у износу од: 2.400,00 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-50/19-Лот 4
Бијељина, 
Датум: 24.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА понуду су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО „Институт за воде“  Бијељина 
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  такође и испуњавају услове 
преференцијалног третмана домаћег. Kако је цијена понуде 
понуђача ДОО „Институт за воде“  Бијељина за више од 
20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде, 
Комисија за ЈН је затражила образложење неприродно 
ниске понуђене цијене. Понуђач је доставио Образложење 
под бројем: 01-868/19 од 21.05.2019. године, те је исти 
Комисија након прегледа и прихватила. На основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „Институт за воде“  Бијељина 2.250,00 КМ 
без ПДВ-а
 2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 
Српске, Бања Лука  3.200,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Институт за воде“  Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од
2.250,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 11 - Страна 19Службени гласник Града Бијељина29. maj 2019.

најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-50/19-Лот 5
Бијељина, 
Датум: 27.05.2019. 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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ИП-01(6 лотoва)/19-ЛОТ 6
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 26.03.2019.
године и Исправка обавјештења о набавци  од 09.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ  НАМИРНИЦА 
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
 ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 6:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА 
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И 
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ЈУ Пољопривредни институт  Републике Српске, 
Бања Лука

 Након разматрања приспјеле понуде за Лот 6 
установљено је  да је иста у потпуности испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом,  и на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач:

 ЈУ Пољопривредни институт  Републике Српске, 
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 2.719,20 КМ 
(без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-50/19 од 
23.05.2019. 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. 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 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 даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-50/19-Лот 6
Бијељина, 
Датум: 24.05.2019. год.

 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
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ШИФРА: СКП-н-01/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-н-01/19

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

АСФАЛТИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ 
ЗОНИ II (НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 721/118, А ПОРЕД ПАРЦЕЛА 
721/124, 721/116, 721/117, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО) 

УКУПНЕ ДУЖИНЕ 200,00 M’
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке: “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, 
надзор, пројектовање“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je 30 
(тридесет) дана од дана увођења у посао а уговор важи до 
31.12.2019.године. 

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

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

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

Број:02-404-97/19
Бијељина, 
Датум: 27.05.2019. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци, предмет јавне набавке –  УГОВАРАЊЕ ВИШКА 
ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019 - РАД 
КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕНА НА ЧИШЋЕЊУ И 
ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ

ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-177/2018 ЛОТ 
1 ОД 05.10.2018. ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града 
Бијељина дана 25.04.2019. године , Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача 

у поступку јавне набавке: СКП-21(4 Лота)-Лот 1-у1/18

 Најповољнији понуђач за јавну набавку 
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2018/2019 
- РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕНА НА ЧИШЋЕЊУ 
И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
 ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-
177/2018 ЛОТ 1 ОД 05.10.2018. ГОДИНЕ, je  Д.О.О. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу: 23.014,50 КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 25.04.2019. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке – 
УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 
2018/2019 - РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕНА НА 
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ 
И ЈАЊИ; ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-
177/2018 ЛОТ 1 ОД 05.10.2018. ГОДИНЕ. Основ за вођење 
преговарачког поступка је прописан чланом 23. Закона о 
јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач Д.О.О. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина , као једини учесник у 
поступку, дана 16.05.2019. године доставио  је захтјев за 
учешће у складу са позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације број: 
02-404-99/19 од 17.05.2019. године утврђено је да је понуђач  
Д.О.О. ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 Понуђач доо ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, дужан 
је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. 
Закона о јавним набавкама.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14), поништити поступак јавне набавке .
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број: 02-404-99/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 21.05.2019. год.
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 11 - Страна 21Службени гласник Града Бијељина29. maj 2019.

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  КГН-06/19
 

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 и Исправке обавјештења о набавци од 30.04.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА, 
ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И  ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОМОЦИЈУ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА И ДОКУМЕНТА „СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2019-2023“, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 - ДОО „Мојић“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, и оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО  „Мојић“, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 13.817,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-68/19 од 
27.05.2019. 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. 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 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 даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-68/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 28.05. 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-14/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 09.04.2019.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр.28/19 од 12.04.2019. године, а која се односи на 
набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ – ПОШЉУНЧАВАЊЕ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, 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 : 76.570,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-77/19 од 
23.05.2019. 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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другим странкама у поступку.

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

Број: 02-404-77/19
Бијељина,                                                                                        
Датум, 28.05. 2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. 
Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца 
и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 26/19 ) и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града 
Бијељина дана 21. маја 2019. године  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ СТАМБЕНЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ 
ПОЗИВУ БРОЈ: 16-01-372-73/19 ОД 8.4.2019. ГОДИНЕ 
РАСПИСАНОГ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА РАДА 
И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Члан 1. 
 За чланове Првостепене стамбене комисије (у 
даљем тексту: Комисија) за провођење поступка по Јавном 
позиву за подношење захтјева за стамбено збрињавање 
број: 16-01-372-73/19 од 8.4.2019. године у складу са Уредбом 
о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 26/19 ) именују се:

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

Члан 2.
 Задатак Комисије је да проведе поступак по Јавном 
позиву за подношење захтјева за стамбено збрињавање број: 
16-01-372-73/19 од 8.4.2019. године  у складу са Уредбом 
о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и 
ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 26/19 ).

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

Број: 02-014-1-2304/19
Бијељина,                                                                                 
Датум, 21. мај 2019. год.
 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број:  9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н 
о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУМА 
НИФЕСТАЦИЈА „ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2019“ И ДАН 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Именује се Одбор за припрему манифестација 
„Пантелински дани 2019“ и Дан Града Бијељина у саставу:

 1. Мићо Мићић, предсједник Одбора
 2. Славиша Марковић, замјеник Предсједника
 3. Драган Ђурђевић, члан
 4. Славко Башић, члан
 5. Предраг Петричевић, члан
 6. Мустафа Градашчевић, члан
 7. Миленко Митровић, члан
 8. Самер ел Цхекх, члан
 9. прото Љубо Богдановић, члан
 10. Предраг Лопандић, члан
 11. Митар Шкорић, члан
 12. Жарко Ћосић, члан
 13. Момчило Копривица,члан
 14. Митар Новаковић, члан
 15. Слађана Лекић, члан
 16. Милијанко Михољчић, члан
 17. проф. др Десанка Тракиловић, члан                                                                               
 18. прото Драган Пејчић, члан
 19. Радосав Ђокић, члан
 20. Радомир Марјановић, члан
 21. Бранка Марковић-Савчић, члан
 22. Јован Цвјетковић, члан
 23. Владо Симић, члан
 24. Богдан Ранкић, члан
 25. Горан Мирковић, члан

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-2265/19
Бијељина,
Датум: 15. мај 2019. год.

 На основу члана 59. и члана 82. став 3.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19),  члана 26. тачка (3) Закона о 
угоститељству („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 45/17) и члана 71. и члана 90. став 3. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
Градоначелник Града Бијељина, дана 23. маја 2019. године,
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ВРСТЕ: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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КАМП, АПАРТМАНИ, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

I
 У Комисију за категоризацију угоститељских објеката 
за смјештај врсте: камп, апартмани, куће за одмор и собе за 
изнајмљивање на подручју Града Бијељина, именују се:

 1. Јован Љубојевић, дипломирани правник, 
запослен у Туристичкој организацији Града Бијељина, 
предсједник
 2. Душан Трифковић, дипломирани менаџер, 
запослен у Одјељењу за привреду Градске управе Града 
Бијељина, члан
 3. Љубица Видић, дипломирани екомомиста, 
запослена у Одјељењу за привреду Градске управе Града 
Бијељина, члан.

II
 Задатак Комисије из претходне тачке овог 
Рјешења је да проведе поступак категоризације и ревизије 
категоризације угоститељских објеката за смјештај врсте: 
камп, апартмани, куће за одмор и собе за изнајмљивање 
на подручју Града Бијељина, у складу са прописима који 
регулишу ову област.

III 
 Доношењем овог Рјешења престаје да важи Рјешење 
о именовању Комисије за категоризацију угоститељских 
објеката приватног смјештаја број: 02-35-1/11 од 04. октобра 
2011. године.

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

Број: 02-35-1/19                                   
Бијељина,                                                                                      
Датум, 23. мај 2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“, број 97/16), члана 71. став 1. 
тачка 25. Статута Града Бијељина  („Службени гласник 
Града Бијељина ”, број: 9/17) и члана 8. став 2. тачка 5.  
Споразума о сарадњи на провођењу Под - пројекта БиХ2 ( 
2013 ) - Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру 
Регионалног стамбеног програма, Градоначелник Града 
Бијељина,  д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ

 о именовању Комисије за технички преглед и 
примопредају завршених 7 стамбених објеката изграђених 
на подручју Града Бијељина у оквиру Регионалног програма 
стамбеног збрињавања ( потпројекат БХ2К3 )

Члан 1.

     Именује се  Комисија у саставу:

 1. Драган Јовановић, дипл. инж. грађевине, 

пресједник
 
 2. Амра Агановић, дипл. економиста, члан
 3. Славиша Бирчаковић,  дипл. правник, члан

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изврши технички преглед и 
примопредају завршених 7 стамбених објеката, изграђених 
на подручју Града Бијељина, а у оквиру Регионалног 
програма стамбеног збрињавања ( потпројекат БХ2К3 ).

Члан 3.
 Техничком прегледу и примопредаји завршених 7 
стамбених објеката изграђених на подручју Града Бијељина 
присуствоваће представници Министарства за људска права и 
избјеглице БиХ, Републичког секретријата за расељена лица и 
миграције, извођача радова и надзорни орган.

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

Број:02-014-1-2309/19
Бијељина,
Датум: 22.05.2019. год.

 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 36/19) и члана 71. став 1. 
тачка 11. и 25. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник Града Бијељина, 
дана 24.05.2019. године доноси

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ РЈЕШАВАЊА ЗАХТЈЕВА ГРАЂАНА ЗА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЉЕД УЈЕДА ПАСА 

ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Правилником о поступку рјешавања захтјева 
грађана за накнаду штете настале усљед уједа паса луталица 
на територији Града Бијељина (у даљем тексту: правилник) 
уређује се поступак и начин рјешавања захтјева грађана 
за накнаду штете, коју грађани претрпе усљед уједа паса 
луталица на територији Града Бијељина. 

Члан 2.
 Под псом луталицом у смислу овог правилника 
сматра се пас који нема власника односно држаоца, или 
који необиљежен (без уграђеног чипа), лишен бриге, његе и 
надзора лута на јавним површинама Града Бијељина.

Члан 3.
 Оштећено лице прије покретања судског поступка 
за остваривање права за накнаду штете, као и у току судског 
поступка, а прије правноснажног окончања судског поступка, 
може Градоначелнику, да поднесе писани захтјев за накнаду 
штете настале усљед уједа паса луталица, на обрасцу који је 
саставни дио овог правилника (у даљем тексту: захтјев).

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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Члан 4.
 Уз захтјев за накнаду штете, оштећено лице може 
да достави оригинал или овјерене фотокопије докумената 
којим располаже и оправдава поднијети захтјев, а нарочито: 
 - доказе да је ујед настао од пса луталице (изјаве, 
потврде, фотографије и сл.)
 - комплетну медицинску документацију, која 
се односи на дијагнозу и лијечење (извјештај надлежне 
здравствене установе, извјештај љекара специјалисте са 
детаљним описом повреде и сл.),
 - друге доказе који су од значаја за рјешавање 
захтјева.

Члан 5.
 О захтјевима за накнаду штете по основу уједа паса 
луталица одлучује Градоначелник на приједлог посебне 
комисије која се образује по одредбама овог правилника.
 Одлуке Градоначелника, у смислу става 1. овог 
члана, могу бити, у случају основаности захтјева, одобравање 
захтјева са закључивањем споразума о вансудском 
поравнању или, у случају када је захтјев неоснован, достава 
образложеног одговора подносиоцу захтјева.

Члан 6.
 Градоначелник поднијете захтјеве за накнаду штете 
доставља Комисији за провјеру и процјену штета насталих 
уједом паса луталица на територији Града Бијељина (у даљем 
тексту: Комисији).
 Комисију из става 1. овог члана посебним актом 
именује Градоначелник на приједлог надлежног одјељења. 
Комисија се састоји од пет чланова и то:
 - представник надлежног одјељења,
 - представник вршиоца услуге Хигијеничарске 
службе на подручју Града Бијељина,
 - градски ветеринарски инспектор,
 - комунални полицајац и
 - дипл. правник из реда запослених у Градској 
управи (четворогодишњи студиј или први циклус студија 
са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент)
Актом о образовању комисије утврђују се послови и задаци 
које ће Комисија обављати као и друга питања од значаја за 
рад Комисије.

Члан 7.
 У поступку разматрања захтјева, у циљу прибављања 
додатних информација и утврђивања релевантних 
чињеница, Kомисија може позивати оштећено лице, узимати 
изјаве од свједока догађаја, вршити непосредни увид на 
мјесту критичног догађаја, консултовати се са надлежним 
органима и установама и предузимати друге мјере и радње 
како би се што потпуније утврдила основаност захтјева.

Члан 8.
 Комисија је дужна да брижљиво прикупља и 
разматра доказе који су релевантни за правилно одлучивање 
по поднијетом захтјеву.
 
 Уколико Комисија по разматрању примљеног 
захтјева и утврђивања свих релевантних чињеница сматра 
да је захтјев за накнаду штете  основан, предложиће 
оштећеном висину накнаде штете која не може бити већа 
од 500,00 КМ, у зависности од свих околности конкретног 
случаја, степена озбиљности повреда као и евентуалног 

доприноса самог оштећеног за настанак повреда. 

Члан 9.
 Након утврђивања релевантних чињеница и 
околности које су битне за одлучивање о поднијетом 
захтјеву, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтјева, Комисија ће Градоначелнику доставити мишљење 
о основаности захтјева (у даљем тексту: мишљење).  
 Уколико Комисија сматра да је захтјев основан, 
мишљење из става 1. овог члана садржава и усаглашени 
приједлог о висини накнаде штете која би се исплатила 
оштећеном. 
 У случају из става 2. овог члана, уз мишљење, 
Комисија доставља Градоначелнику приједлог споразума о 
вансудском поравнању са оштећеним.

Члан 10.
 Уколико Комисија, на основу проведеног поступка 
по захтјеву, закључи да захтјев за накнаду штете није 
основан доставиће Градоначелнику приједлог одговора који 
ће се доставити подносиоцу захтјева.
 У случају да Комисија сматра да је захтјев основан 
али да није постигнут споразум о висини накнаде штете у 
границама утврђеним овим правилником, доставиће о томе 
писано мишљење Градоначелнику који ће донијети коначну 
одлуку у конкретном случају.

Члан 11.
 Стручне, административне и техничке послове 
за потребе Комисије обавља Одјељење за пољопривреду 
Градске управе Града Бијељина. 

Члан 12.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-020-6/19
Б и ј е љ и н а,
Датум,  24.05.2019. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 
ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ГРАД 
БИЈЕЉИНУ ЗА ПЕРИОД 2018-2028. ГОДИНА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 5871/81, К.О. 
БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 146/266, К.О. БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ 
СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА К.Ч. 
БР. 2092/2, К.Ч. БР. 2092/1, К.Ч. БР. 2092/3, К.Ч. БР. 
2092/4 И К.Ч. БР. 2092/5, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2 
У СКЛОПУ РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 
1“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ 
СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – 
ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРОСТОРУ ЗА АРХИВСКИ 
ДЕПО

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
‘’ГВОЗДЕВИЋИ’’ У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
‘’ДАШНИЦА 1’’ У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА ‘’МЗ ДАШНИЦА’’ У БИЈЕЉИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА 
ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О НЕУСПЈЕЛОМ ЈАВНОМ 
КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА 
И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-28/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-26 (2 ЛОТА)/19

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-09/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-03-У1/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-05/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП-11 (2 ЛОТА)-П1/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-25/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-04/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-22/19

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 4

17. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 5

САДРЖАЈ
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ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-01 (6 ЛОТОВА)/19-ЛОТ 6

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-21 (4 ЛОТА)-ЛОТ 1-У1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-06/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-14/19

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ 
СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ БРОЈ: 16-01-
372-73/19 ОД 8.4.2019. ГОДИНЕ РАСПИСАНОГ ОД 
СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА РАДА И БОРАЧКО-
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА 
ЗА ПРИПРЕМУ МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2019“ И ДАН ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ВРСТЕ: КАМП, 
АПАРТМАНИ, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈУ 
ЗАВРШЕНИХ 7 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 
ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ 
ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА 
(ПОТПРОЈЕКАТ БХ2К3)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ РЈЕШАВАЊА 
ЗАХТЈЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 
НАСТАЛЕ УСЉЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 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
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