
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 19. јул 2019. године  БРОЈ 14 / 2019

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“  97/16)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о 
јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), 
и члана 4 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17; 2/18 ), 
Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ГРАДА  БИЈЕЉИНА  ЗА 2019. ГОДИНУ ( I I )

I
 Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2019. годину.

II
 Непосредни руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за 
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2019. годину, у складу са 
дјелокругом рада сваке организационе јединице.

III
 Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки  
Града Бијељина у 2019. години је саставни дио ове Одлуке.

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

Број: 02-404-5/19
Бијељина, 
Датум: 28.06.2019. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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;02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БиЗ-05/19

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:

САНИРАЊЕ  СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА  КОРИСНИЦИМА
 БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ У 

ВЛАСНИШТВУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ-а) 
односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су 
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке 
“Реконструкција и инвестиционо  одржавање“  економски 
код 511 200;  потрошачка јединица 0005180 . 

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

V
 Предвиђени рок реализације уговора је 60 
(шездесет) 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:02-404-139/19
Бијељина, 
Датум: 09.07.2019. 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 број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-18/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-18/19

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

ИЗРАДА АКАТА  О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА 
                                                                     

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ) 
односно 7.020,00КМ (са ПДВ) са буџетске ставке “Остали 
непоменути расходи“ економски код 412900 , потрошачка 
јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  поступка додјеле 
уговора о услугама из  Анеска II дио Б .

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

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

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

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

Број:02-404-143/19
Бијељина, 
Датум: 17.07.2019. 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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УСЛУГА ШИФРА: СГ-Н-01/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СГ-Н-01/19

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

ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА  ПОВОДОМ  
СЛАВЕ ГРАДА  -  КОНЦЕРТ „МАYА BEROVIĆ“

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 23.470,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 27.459,90  КМ ( са ПДВ-ом).
 
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину 
са буџетске ставке „Трошкови обиљежавања манифестација-
значајни датуми“ (економски код  412 900; потрошачка 
јединица 0005110).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  поступка 
додјеле уговора  услуга из Анекса II дио Б.

V
 Рок за реализацију предметних УСЛУГА је 
08.08.2019. године .

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

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

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

Број:02-404-142/19
Бијељина, 
Датум: 17.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 
36/19) 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  ОЗП-05/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.06.2019.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.40/19 од 07.06.2019.године, 
а која се односи на набавку роба: НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ 
УНИФОРМИ ЗА КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, понудe су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’ (Босански Нови), 
Нови Град
 2. ДОО ‘’ПУРИЋ’’ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда понуђача ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’ 
(Босански Нови), Нови Град није достављена у складу са 
захтјевима из тендерске документације   те се иста одбија 
из следећих разлога што  у изјавама из 45., и 47. и 52. Закона 
о јавним набавкама није уписан број Службеног гласника у 
којем је објављена јавна набавка.
 Достављене понуде понуђача ДОО “ПУРИЋ” 
Бијељина испуњавају у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде оцијењено да је најповољнији понуђач 

 ДОО „ПУРИЋ “ БИЈЕЉИНА са понуђеном цијеном 
у износу од 17.904,60 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-122/19 од 
27.06.2019. 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:02-404-122/19
Бијељина, 
Датум: 02.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19)  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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 СГ-02/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 23.05.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.38/19 од 31.05.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА 
ГРАДА,уложена је жалба од стране понуђача доо ‘’РТВ БН’’ 
Бијељина на Одлуку о поништењу поступка број: 02-404-
111/19 од 18.06.2019.године. 
 Жалба се усваја у потпуности и као најповољнији 
понуђач за услуге: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ 
СЈЕДНИЦА И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ 
СЛАВЕ И ДАНА ГРАДА бира се понуђач:  ДОО ‘’РТВ БН’’, 
Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 12.820,51 КМ 
(без урачунатог ПДВ-а)
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
поништењу поступка број: 02-404-111/19 од 18.06.2019.
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Понуђач ДОO ‘’РТВ БН’’ Бијељина, уложио је 
жалбу на Одлуку о о поништењу поступка       број:02-404-
111/19 од 18.06.2019. године, у поступку јавне набавке  СГ-
02/19:  ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНИХ СЈЕДНИЦА И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА 
ГРАДА, која је благовремена, допуштена и изјављена од 
овлаштеног лица. 
 Жалилац у жалби наводи следеће:
 - Да је погрешан став уговорног органа да 
дисквалификује понуду жалиоца из разлога што у изјавама 
из члана 45., 47. и 52. ЗЈН није наведен број Службеног 
гласника БиХ у коме је објављено обавјештење о набавци.
 - Да је уговорни орган погрешно утврдио да 
жалилац није доставио Потврду Регулаторне агенције БиХ 
о покривености.
 - Да је погрешно утврђено да жалилац није доставио 
извјештај овлаштене релевантне агенције „Audience Mea-
surement“  о мјерењу гледаности телевизијског програма у 
Републици Српској.
 На основу члана 100.ЗЈН и 43. Правилника о 
јавним набавкама, роба услуга и радова (‘’Сл.Гласник 
града Бијељина’’, број:13/17), уговорни орган је размотрио 
све наводе из жалбе и изјашњава се да су наводи из жалбе 
основани из следећих разлога :
 Изостављање броја Службеног гласника у изјавама 
45., 47. и 52.ЗЈН може се сматрати мањим формалним 
недостатком, а нарочито јер је у изјавама наведен борј 
обавјешења за учешће у поступку јавне набавке и да 
је овјереним копијама доказано испуњење услова из 
поменутих чланова.
 У понуди су достављени ‘’Технички услови за 
емитовање’’ (страна 30 до 52 понуде) издате од стране 

Регулаторне агенције БиХ који представљају листу 
предајника РТВ БН на територији БиХ, као доказ о 
покривености земаљским сигналом Града Бијељина, 70% 
Републике Српске и БиХ 
 Жалилац је у својој понуди доставио доказ о 
гледаности у 2018.години  (страна 120 до 121 понуде) у 
форми изјаве о гледаности која је дата од стране овлаштеног 
лица и Извјештаја о гледаности за 2018.годину који је 
преузет из програма који користимо на основу Уговора 
који је закључен са овлштеном агенцијом Audience Measure-
ment“ а у складу са чланом 12. Став 1.и2. наведеног уговора 
и који се може прихватити као доказ једне од три највеће 
гледаности телевизијског програма у Републици Српској у 
току 2018.године.
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-111/19 од 
28.06.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 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.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-111/19
Бијељина, 
Датум: 02.07.2019. 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-28/19
 

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 30.05.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр.38/19 
од 31.05.2019.године, а која се односи на набавку 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, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 - ДОО  „ПРО ВИА“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
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је да достављена понуда испуњава у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу 
наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде,  оцијењено је да је најповољнији 
понуђач за: 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

ДОО ‘’ПРО ВИА’’ Бијељина, са понуђеном    цијеном у износу 
од : 24.990,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-112/19 од 
02.07.2019. 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.

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

Број:02-404-112/19
Бијељина, 
Датум: 03.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19)  и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

у поступку јавне набавке ОЗП-16/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.05.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр.36/19 од 24.05.2019. 
године, а која се односи на набавку услуга: “Oсигурање и 
регистрација службених аутомобила Градске управе Града 
Бијељина ,уложена је жалба од стране понуђача  АД „ДРИНА 
ОСИГУРАЊЕ“ Улица 9. Јануар број 4,на Одлуку о избору 
најповољније понуђача број: 02-404-109/19 од 18.06.2019.

године. 
 Жалба се усваја у потпуности и као најповољнији 
понуђач за услуге: “Oсигурање и регистрација службених 
аутомобила Градске управе Града Бијељина“бира се понуђач:  

АД’’ДРИНА ОСИГУРАЊЕ „Милићи са понуђеном 
цијеном у износу од 20.528,82 КМ (без урачунатог ПДВ-а).

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ 
поништити поступак јавне набавке
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о  избору 
најповољније понуђача број: 02-404-109/19 од 18.06.2019.
године. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Понуђач АД’’ДРИНА ОСИГУРАЊЕ„ Милићи, 
уложио је жалбу на Одлуку о избору најповољније понуђача 
број: 02-404-109/19 од 18.06.2019.године а која се односи 
на набавку услуга: “Oсигурање и регистрација службених 
аутопмобила Градске управе Града Бијељина.  која је 
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица. 

Жалилац у жалби наводи следеће:

 1. Жалбени навод 1: Жалба на понуду АД „АТОС 
ОСИГУРАЊА“ Бијељина на табелу А-1 редни број 34. и 
табелу А-3 редни број 1.

 Увидом у понуду понуђача АД „АТОС 
ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина комисија је констатовала следеће:
 
 1. Табела А-1. Возила Градске управе, редни број 34. 
специјално возило за одвоз смећа Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што 
се односи на Тарифну групу 10 – Радна возила. Тендерском 
документацијом тражено да се искаже премија за специјално 
возило за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 
5 – специјална возила).

 2. Табела А-3. Возила Градске управе – возила 
ватрогасног друштва „Подриње“ Јања, редни број 1.радно 
ватрогасно возило ФАП 1414:
 Исказана погрешна премија у понуди од 147,10КМ, 
а у складу са цјеновником премија осигурања за радно- 
ватрогасно возило са радним уређајима износи 143,09КМ. 
Комисија је телефонским путем затражила од понуђача АД 
„АТОС ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина да појасни понуду у табели 
А-3 редни број 1. коју је доставио. Поменути понуђач је 
доставио образлжење број 9995/19 које је протоколисано 
под бројем 02/12-216/19 од 02.07.2019. године. На основу 
достављеног  дописа не може да прихвати достављено 
образложење.

 Из наведених разлога комисија сматра да су жалбени 
наводи основани те се понуђач АД „АТОС ОСИГУРАЊЕ“ 
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Бијељина елиминише из даљег поступка јавне набавке.

 2. Жалбени навод 2: Жалба на понуду ДД 
„САРАЈЕВО-ОСИГУРАЊЕ“ Сарајево, на табелу А-1 редни 
број 34. и табелу А-2 редни број 13.
 
 Увидом у понуду понуђача ДД „САРАЈЕВО-
ОСИГУРАЊЕ“ Сарајево комисија је констатовала следеће:

 1. Табела А-1. Возила Градске управе, редни број 34. 
специјално возило за одвоз смећа Iveco 2C3C:
У понуди је исказана погрешна премија у износу од 
973,15КМ, а што се односи на Тарифну групу 2-теретна 
возила. Тендерском документацијом тражено да се искаже 
премија за специјално возило за одвоз смећа што износи 
157,17КМ (Тарифна група 5 – специјална возила).
 2. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 13. 
Проколица SARIS C2C – ново возило:
 Исказана погрешна премија у понуди за 
новонабављено прикључно возило од 29,94КМ што 
према цјеновнику Тарифна група 7 – прикључна возила 
представља пуну премију (премијски разред Р-06). Ово је 
супротно важећој Одлуци о заједничкој тарифи премија 
и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна 
возила у Републици Српској, гдје према члану 23.“ако 
осигураник има већ стечено право на умањену премију, 
односно премијски разред из зоне бонуса, то право може 
оставарити и код закључења уговора о осигурању од 
аутоодговорности за друга возила исте тарифне групе над 
којима стиче власништво“. Из тендерске документације је 
јасно да је Град Бијељина као осигураник у свом власништву 
већ има два прикључна возила из исте Тарифне групе 
(табрла А-1- Возила Градске управе, редни број 29.и 30.) 
која имају остварени максималан бонус (премијски разред 
Р-01) те је у складу са поменутом одлуком било потребно 
одредити премију у износу од 14.43КМ.

 Из наведених разлога комисија сматра да су 
жалбени наводи основани те се понуђач ДД „САРАЈЕВО-
ОСИГУРАЊЕ“ Сарајево елиминише из даљег поступка 
јавне набавке.

 3. Жалбени навод 3: Жалба на понуду ДД „АСА 
ОСИГУРАЊЕ“ Сарајево, на табелу А-2 редни бројеви 4., 5., и 13.

 Увидом у понуду понуђача ДД „АСА ОСИГУРАЊЕ“ 
комисија је констатовала следеће:

 1. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 4. 
Специјално возило – цистерна ФАП 1313:
 Исказана погрешна премија у понуди од 126,88КМ 
што се односи на Тарифну групу 10 – радна возила. 
Тендерском документацијом тражено да се искаже премија 
за специјално возило цистерна која износи 143,09КМ 
(Тарифна група 5 – специјална возила).

 2. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 
5. Специјално возило – цистерна ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 
85.14:
 Исказана погрешна премија у понуди од 126,88КМ 

што се односи на Тарифну групу 10 – радна возила. 
Тендерском документацијом тражено да се искаже премија 
за специјално возило цистерна која износи 143,09КМ 
(Тарифна група 5 – специјална возила).

 3. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 13. 
Проколица SARIS C2C – ново возило:
 Исказана погрешна премија у понуди за 
новонабављено прикључно возило од 29,94КМ што 
према цјеновнику Тарифна група 7 – прикључна возила 
представља пуну премију (премијски разред Р-06). Ово је 
супротно важећој Одлуци о заједничкој тарифи премија 
и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна 
возила у Републици Српској, гдје према члану 23.“ако 
осигураник има већ стечено право на умањену премију, 
односно премијски разред из зоне бонуса, то право може 
оставарити и код закључења уговора о осигурању од 
аутоодговорности за друга возила исте тарифне групе над 
којима стиче власништво“. Из тендерске документације је 
јасно да је Град Бијељина као осигураник у свом власништву 
већ има два прикључна возила из исте Тарифне групе 
(табрла А-1- Возила Градске управе, редни број 29.и 30.) 
која имају остварени максималан бонус (премијски разред 
Р-01) те је у складу са поменутом одлуком било потребно 
одредити премију у износу од 14.43КМ.
 Из наведених разлога комисија сматра да су жалбени 
наводи основани те се понуђач ДД „АСА ОСИГУРАЊЕ“ 
Сарајево елиминише из даљег поступка јавне набавке.

 Комисија је истог дана, тј 02.07.2019. године поново 
приступила оцјени преосталих понуда и констатовала 
следеће:

 Увидом у понуду понуђача АД „НЕШКОВИЋ 
ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина комисија је констатовала следеће:

 1. Табела А-1. Возила Градске управе, редни број 34. 
специјално возило за одвоз смећа Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што 
се односи на Тарифну групу 10 – Радна возила. Тендерском 
документацијом тражено да се искаже премија за специјално 
возило за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 
5 – специјална возила).
 
 Из наведених разлога комисија елиминише из 
даљег поступка јавне набавке понуђача АД „НЕШКОВИЋ 
ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина.

 Увидом у понуду понуђача АД „ОСИГУРАЊЕ 
АУРА“ Бања Лука комисија је констатовала следеће:
 1. Табела А-1. Возила Градске управе, редни број 34. 
специјално возило за одвоз смећа Iveco 2C3C:
Исказана је погрешна премија у понуди од 126,88КМ што 
се односи на Тарифну групу 10 – Радна возила. Тендерском 
документацијом тражено да се искаже премија за специјално 
возило за одвоз смећа што износи 157,17КМ (Тарифна група 
5 – специјална возила).
 2. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 4. 
Специјално возило – цистерна ФАП 1313:
Исказана погрешна премија у понуди од 648,47КМ што се 
односи на Тарифну групу 2 – теретна возила. Тендерском 
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документацијом тражено да се искаже премија за специјално 
возило цистерна која износи 143,09КМ (Тарифна група 5 – 
специјална возила).

 3. Табела А-2. Возила Градске управе – возила 
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина, редни број 
5. Специјално возило – цистерна ЗАСТАВА ТУРБО ЗЕТА 
85.14:
 Исказана погрешна премија у понуди од 624,09КМ 
што се односи на Тарифну групу 2 – теретна возила. 
Тендерском документацијом тражено да се искаже премија 
за специјално возило цистерна која износи 143,09КМ 
(Тарифна група 5 – специјална возила).

 Из наведених разлога комисија елиминише из 
даљег поступка јавне набавке понуђача АД „ОСИГУРАЊЕ 
АУРА“ Бања Лука.

 Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/19 од 
02.07. 2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 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.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-109/19
Бијељина, 
Датум: 03.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-09/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 11.06.2019.године и у Сл.гласнику Бих 
бр. 41/19 од 14.06.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ 
У ПУЧИЛАМА- V ФАЗА понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 25.431,80 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404-
120/19 од 03.07.2019. 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:02-404-120/19
Бијељина, 
Датум: 05.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-20/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 30.05.2019.године и у Сл.гласнику Бих 
бр.40/19 од 07.06.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ГРАДСКОМ 
СТАДИОНУ-ИЗГРАДЊА, МОНТИРАЊЕ  И ОПРЕМАЊЕ 
4 РЕФЛЕКТОРА, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ЕЛМОНТ’’ Дворови, Бијељина (главни 
представник групе понуђача) и  ДОО „Амига“ Краљево 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(члан групе понуђача) 

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Елмонт“ Дворови, Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ЕЛМОНТ„  Дворови, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 768.903,33 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу оцјена понуда број: 02-404-
117/19 од 04.07.2019. 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:02-404-117/19
Бијељина, 
Датум: 05.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-10/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.06.2019.године и у Сл.гласнику Бих 
бр.41/19 од 14.06.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У 
НОВИМ ДВОРОВИМА- I I ФАЗА, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина у 
потпуности испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПГП ГРАДИТЕЉ„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 33.925,11 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404-
126/19 од 05.07.2019. 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:02-404-126/19
Бијељина, 
Датум: 09.07.2019. 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  СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
11.06.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/19 од 14.06.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 
 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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права и избјеглице БиХ
 
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева 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, понуду су доставили следећи 
понуђачи:

 - ДOO  ’’Бијељина пут“, Бијељина;
 - ДОО  ’’Бук промет“, Бијељина; 
 - ДОО  „ Galax-niskogradnja“ Брчко.

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 2
испуњавају у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
је следећа ранг листа:  

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина .........................
.....................................................................................182.044,73 КМ
 2. ДОО ’’Бук промет“, Бијељина .......... 202.615,69 КМ
 3. ДД „ Galax-niskogradnja“ Брчко ...... 212.473,33 КМ

 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за 
ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју Града 
Бијељина у сарадњи са Министарством за људска права и 
избјеглице БиХ

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 182.044,73 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/19 од 
05.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

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

другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-113/19-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 09.07.2019. 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  СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
11.06.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/19 од 14.06.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

 ЛОТ 1:  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

 За  ЛОТ 1: Изградња и асфалтирање улица на 
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством 
за људска права и избјеглице БиХ, понуду су доставили 
следећи понуђачи:

 - ДOO  ’’Бијељина пут“, Бијељина;
 - ДОО  ’’Бук промет“, Бијељина; 
 - ДОО  „ Galax-niskogradnja“ Брчко.

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све достављене понуде за Лот 1
испуњавају у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, утврђена 
је следећа ранг листа:  

 1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина ..........................
.................................................................................... 176.720,21 КМ
 2. ДОО ’’Бук промет“, Бијељина .......... 192.060,73 КМ
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 3. ДД „ Galax-niskogradnja“ Брчко ...... 213.185,14 КМ

 И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 1: 
Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина у 
сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ

 ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у износу од : 176.720,21 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/19 од 
05.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-113/19-Лот 1 
Бијељина, 
Датум: 09.07.2019. 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  БИЗ-02-п1/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског 

захтјева за достављање понуда  уз  провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.06.2019. 
године, а која се односи на набавку роба: „НАБАВКА ДВА 
АЛУМИНИЈУМСКА ЧАМЦА И ДВА ВАНБРОДСКА 
МОТОРА”, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Пурић“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Пурић“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„Пурић“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 22.180,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-134/19 од 
09.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-134/19
Бијељина, 
Датум: 11.07.2019. 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-29/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
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јавних набавки дана 27.03.2019.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 24/19 од 29.03.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ПРЕМА МАНАСТИРУ 
ЧАСНОГ КРСТА У МЗ СУВО ПОЉЕ  понудe су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО ’’Монт Градња“, Угљевик 
 2. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко

 На Одлуку о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-64/19 од 23.04.2019. године уложена је жалба 
понуђача ДОО ‘’Монт градња’’ Угљевик која је благовремена, 
допуштена и изјављена од овлашћеног лица. По рјешењу 
Канцеларије за разматрање жалби број:  ЈН2-02-07-1-1146-
7/19 од 20.06.2019. године Одлука о избору број: 02-404-
64/19 од 23.04.2019.године ставља се ван снаге.
 Kомисија је у поновном поступку оцјене понуда 
приступила  разматрању приспјелих понуда и установила  
да су све понуде достављене у складу са тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
испуњавања преференцијалног третмана домаћег  и након 
проведене е-аукције, утврђена  коначна ранг листа понуђача 
који су учествовали на е-аукцији

 1. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко ...................................
................................................................. 104.000,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО ’’Монт Градња“, Угљевик ....................................
................................................................. 104.500,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном 
цијеном у износу од 104.000,00 КМ (без ПДВ-а)
  

II
 Записник  број 2 о  поновном прегледу и оцјени 
понуда  број: 02-404-64/19 од 09.07.2019. године је саставни 
дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

III
 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.

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

Број:02-404-64/19
Бијељина, 
Датум: 11.07.2019. 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 –  УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ 
И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА 
(ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ), 
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 13.06.2019.
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке: ДД-н-03-у1/18

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА 
ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА (ЗАВРШНИ 
РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ), објављеног на 
веб страници Града Бијељина дана 13.06.2019. године, je  
Д.О.О. ‘’Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
23.957,44  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 13.06.2019. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: ДД-н-03-у1/18: УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ 
И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - XI ФАЗА 
(ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ).
 Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
 У фази претквалификације понуђач Д.О.О. 
‘’Призма“ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
08.07.2019. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-121/19 од 08.07.2019.године утврђено је да 
је понуђач  Д.О.О. ‘’Призма“ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.

Број:  02-404-121/19
Бијељина,
Датум: 11.07.2019. 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:
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О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  БИЗ-04/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 14.06.2019.године и у Сл.гласнику Бих 
бр. 42/19 од 21.06.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОРОДИЧНИХ 
ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 42.690,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404-
127/19 од 10.07.2019. 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:02-404-127/19
Бијељина, 
Датум: 15.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16, 36/19)  и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина
’’,број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЗП-14-П1/19

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 11.06.2019.
године , а која се односи на набавку услуга: ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, није достављена ниједна понуда.

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

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

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

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

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

Број:02-404-125/19
Бијељина, 
Датум: 02.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ИП-02-п1/19

I
 У поступку јавне набавке путем  Додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б, објављеном на Web страници 
Града Бијељина дана 13.06.2019. године, а која се односи 
на набавку услуга: ВАНРЕДНА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ 
ИСПРАВНОСТИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ТОКУ 2019. 
ГОДИНЕ, није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

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

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

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

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

Број:02-404-130/19
Бијељина, 
Датум: 05.07.2019. 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
 O ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 

О  ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ 
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ 
 

I
 У Рјешењу о именовању Комисије за процјену 
штете настале у пољопривреди услед елементарних 
непогода на подручју Града Бијељина у 2019. години број: 
02-014-1-2602/19 од 11.6.2019. године („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 12/19) у тачки I послије редног броја 
3. додају се редни бројеви 4. и 5. који гласе: „ 4.Зоран Перић, 
дипл.инж. пољопривреде - Одјељење за инспекцијске 
послове, 5. Мирела Згоњанин, дипл.инж. пољопривреде-
Одјељење за инспекцијске послове“.

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

 ДОСТАВЉЕНО:
                                                
 1. Зоран Перић,
 2. Мирела Згоњанин,  
 3. Одјељење за пољопривреду,                                         
 4. Евиденција

Број: 02-014-1-2827/19
Бијељина,
Датум: 10. јул 2019. год.

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
чланa 12. став 3. Одлуке о стипендирању и награђивању 
ученика и студената („Службени гласник општине 
Бијељина“, број 14/06) и члана 39. став 1. Правилника о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18)  
Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ ЗА 
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И УЧЕНИКЕ 
И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА 
ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА 

I
 У наставној 2018/2019. години утврђују се следећи  
износи једнократних новчаних награда:

 1. За ученике генерације основних и средњих школа 
............................................................................................100,00 КМ
 2. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили прво мјесто ....................................................100,00 КМ
 3. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили друго мјесто .....................................................75,00 КМ
 4.   За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили треће мјесто .....................................................50,00 КМ
 5.  За наставнике основних и средњих школа 
који су припремали ученике за републичка, државна или 
међународна такмичењима, а који су освојили једно од прва 
три мјеста ........................................................................100,00 КМ
    

II
 Ученицима који су на међународним, државним 
или републичким такмичењима освојили два или више 
првих, других или трећих мјесто, поред новчаног износа 
предвиђеног за освојено прво, друго или треће мјесто, 
додјељује се додатних 20% од износа једнократних новчаних 
награда предвиђених тачком I овог Закључка.

III
 Ученицима Музичке школе „Стеван Стојановић 
Мокрањац“ Бијељина, без обзира на број освојених првих 
награда, додјељује се фиксно 100,00 КМ.

IV
 Саставни дио овог Закључка су овјерени спискови 
са јединственим матичним бројевима и износима 
проглашених ученике генерације основних и средњих 
школа на подручју општине Бијељина, ученика и наставника 
који су освојили једно од прва три мјеста на републичким, 
државним и међународним такмичењима и наставника 
основних и средњих школа .

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у   „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-61-3/19
Бијељина,
Датум, 10. јул 2019. год.

 Предсједник Скупштине Града Бијељина, на 
основу члана 1. став 2. Рјешења о именовању комисије 
за примопредају дужности између именованих, односно 
постављених лица у јавним предузећима, јавним установама 
и другим организацијама чији је оснивач Град Бијељина 
број: 01-111-271/16 од 29.12.2016. године, донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 У Комисију за примопредају дужности између 
именованих, односно постављених лица у Агенцији за 
развој малих и средњих предузећа града Бијељина, из реда 
запослених у Агенцији за развој малих и средњих предузећа 
града Бијељина именују се: 

 1. Цица Радишић Мићић, члан
 2. Јованка Ђурђевић, замјеник члана.

II
 Задатак Комисије је да у складу са одредбама 
чланова 46.-49. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) изврши 
примопредају дужности у законом прописаним случајевима 
и роковима и о томе сачини записник.

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

Број: 01-013-1-212/19
Бијељина,
Датум: 28.06.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-41/19 од 13.06.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 226 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЦАРА УРОША 38“ улица 
Цара Уроша бр. 38 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЦАРА УРОША 38“ улица Цара Уроша бр.38 Бијељина, 
Регистарски лист број: 226.
 Оснивачи: 32 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 

оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Синиша Вуковић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-41/19 
Бијељина, 
Дана, 13.06.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-46/19 од 02.07.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 65 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „1.МАЈА БРОЈ 
11“ Бијељина, улица 1.Маја бр. 11 Бијељина, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„1.МАЈА БРОЈ 11“ Бијељина, улица 1.Маја бр.11,  Регистарски 
лист број: 65.
 Оснивачи: 15 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Александра Рацковић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Цвијетин Миливојевић.

Број: 02/3-372-46/19 
Бијељина,
Дана, 03.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-45/19 од 01.07.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 228 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „ГЕТЕОВА 2“  улица  Гетеова број 2, 
Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
,,ГЕТЕОВА 2“ улица Гетеова број 2 Бијељина,  Регистарски 
лист број: 228.
 Оснивачи: 11 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

   

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

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Љубиша Лазаревић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-45/19   
Бијељина, 
Дана, 01.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-44 /19 од 01.07.2019. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број:   192 брисање  уписа (гашење) Заједнице етажних 
власника „ЦАРА УРОША 26/1“  улица Цара Уроша бр. 26/1, 
Бијељина.

Број: 02/3-372-44/19 
Бијељина,
Дана, 01.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-42/19 од 24.06.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 227 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „1.МАЈА БР.3-УЛАЗ 2“ улица 
1. Maja бр. 3 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ УЛ.1.МАЈА БР.3-УЛАЗ 2“ улица 1.Maja бр.3 Бијељина, 
Регистарски лист број: 227.
 Оснивачи: 16 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Горан Грабовац, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-42/19 
Бијељина, 
Дана, 24.06.2019. год.

   

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

   

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

   

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



Службени гласник Града БијељинаБрој 14 - Страна 26 19. јул 2019.

1

2

12

12

12

13

13

14

15

17

17

18

18

19

20

20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

21

21

22

22

23

23

24

24

24

24

25

25

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2019. ГОДИНУ (II)
- ИЗМЈЕНА II ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА  О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/19

ОДЛУКА  О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-18/19

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-05/19

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-28/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-16/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-09/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-20/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-10/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-26 (2 Лот-а)/19-Лот 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-26 (2 Лот-а)/19-Лот 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БиЗ-02-п1/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-29/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-н-03-у1/18

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

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-14-п1/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИП-02-п1/19

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ 
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2019. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У 
НАСТАВНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НА ПОДРУЧУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И УЧЕНИКЕ 
И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО 
ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ 
ДРЖАВНИМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА

АКТА ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ИМЕНОВАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА У АГЕНЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА 
УРОША 38“ УЛИЦА ЦАРА УРОША БР. 38 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1. МАЈА 
БР. 3 – УЛАЗ 2“ УЛИЦА 1. МАЈА БР. 3 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС У УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГЕТЕОВА 2“ УЛИЦА 
ГЕТЕОВА БРОЈ 2 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О БРИСАЊУ УПИСА (ГАШЕЊЕ) 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА 
УРОША 26/1“ УЛИЦА ЦАРА УОРША БР. 26/1 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1. МАЈА БРОЈ 11“ 
УЛИЦА 1. МАЈА БР. 11 БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


