Службени гласник
Града Бијељина
Година LIV

23. септембар 2019. године

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)
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: 12.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

БРОЈ 17 / 2019






















Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ















ȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂɁȺȽɈȾɂɇɍ


ȽɈȾɂɒȵɂɉɅȺɇ

ɂɁɆȳȿɇȺ,,,
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆɛɟɡ
ɉȾȼ



ɇɚɛɚɜɤɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟɡɚɭɤɪɚɲɚɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɚ







ɇɚɛɚɜɤɚɩɭɬɧɢɱɤɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ




ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ








ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ




ɋɄɉ
ɈɁɉ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɊɈȻȺ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ
ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ȼɪɲɢɫɟɢɡɦʁɟɧɚɉɥɚɧɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɫɥɢʁɟɞɢ
ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

ɂɁɆȳȿɇȿɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦɩɨɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɍȽɈȼɈɊȺɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȾɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

ɇȿ


ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȻɭʇɟɬȽɨɞɢɧɟ




Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ
ɇȿ





ɇȿ
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Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟ
ɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚ
ȳɇ
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ɂɡɪɚɞɚɞɢɡɚʁɧɩɪɟɥɨɦɢ
ɲɬɚɦɩɚɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɤɚɦɩɚʃɭ
ÄȻɢʁɟʂɢɧɚȽɪɚɞ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ³



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ











ɋɚɧɚɰɢʁɚɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɫɚ
ɭɱɟɲʄɟɦɝɪɚɻɚɧɚ

ɄɈɇɄɍɊɋɁȺɂɁɊȺȾɍ
ɂȾȿȳɇɈȽɊȳȿɒȿȵȺ
ɅɈɌ
ɂɞɟʁɧɨɪʁɟɲɟʃɟɮɨɧɬɚɧɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɄɈɇɄɍɊɋɁȺ
ɂɁɊȺȾɍɂȾȿȳɇɈȽ
ɊȳȿɒȿȵȺ

ɇȿ


ȾȺ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ





ɇȿ




ɈɥɝɚɌɦɭɲɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ


ȾȺ

ɝɪɚɻɚɧɢ
ɍɧɨɜɰɭ
ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚ
ɥɭ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ




ȾȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɢɝɪɚɻɚɧɢ



+(


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
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Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ





ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɍɋɅɍȽȿ




ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɈɁɉ
ɄȽɇ
ɋɄɉ
ɋɄɉ 
ɅɈɌȺ 

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɝɨɧɫɤɨɝɝɨɪɢɜɚɡɚ
ɦɨɬɨɪɧɚɜɨɡɢɥɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɢ
ȳɚɜɧɟɤɭɯɢʃɟɡɚɢ
ɝɨɞɢɧɭ






Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
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ɍɫɥɭɝɟɮɢɤɫɧɟ
Ɍɟɥɟɮɨɧɢʁɟɬɨɤɨɦ
ɝɨɞɢɧɟ








ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ





ɈɁɉ





ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟ
ɭɫɤɥɨɩɭɈɒÄȳɨɜɚɧȾɭɱɢʄ³
ɭɉɚɬɤɨɜɚɱɢ




ɋɄɉ
ȾȾ






ɇȿ

ɇȿ

ȼɥɚɞɚɊɋ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚɊɋ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ


ɋȺ
ɢ


ɋȺ







ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
Ⱦɟʁɚɧɚɋɚɜɢʄ
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ɋɐɋȿ
ɐ
Ⱦɋ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɡɚɚɭɬɨɛɭɫɤɚ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɊȺȾɈȼɂ





ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɅɈɌ
ɂɞɟʁɧɨɪʁɟɲɟʃɟɭɪɟɻɟʃɚ
ɤɪɭɠɧɢɯɬɨɤɨɜɚ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ
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ɅɈɌ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢɧɚ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɦɞɨɦɭɭɐɈ
ȼɪɲɚɧɢ

ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɊȺȾɈȼɂ
ɇȺɉȺɊɈɏɂȳɋɄɂɆ
ȾɈɆɈȼɂɆȺ

ɅɈɌ
ɂɡɪɚɞɮɚɫɚɞɟɧɨɜɨɝ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝɞɨɦɚɭȼɟɥɢɤɨʁ
Ɉɛɚɪɫɤɨʁ





ɂɡɝɪɚɞʃɚɜɚɬɪɨɝɫɧɨɝɞɨɦɚ








ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ȾȺ

ɆȴɉɂȻɢɏɎɨɧɞ
ɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤȻɢɏ

ȻɭʇɟɬȽɨɞɢɧɟ



ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ




Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ȴɭɛɢɲɚ
ɋɬɚɧɢɲɢʄ

Службени гласник Града Бијељина









Ɍȼȳ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ





ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɟɩɬɢɱɤɟʁɚɦɟɩɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɭÄɋɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚɊɨɦɚ
ɭȽɪɚɞɭȻɢʁɟʂɢɧɚ³

ȾȾ
ȾȾ ɅɈɌȺ 



ɋɐɋȿ
ɐȾɋ




ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

Ʉɪɟɞɢɬɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
ȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɄɆ 







Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɡɚɛɚɜɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɜɨɞɨɦɞɨɱɟɤɚ
Ɇɟɻɭɧɚɨɞɧɟɢ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟɇɨɜɟ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ






ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɍɋɅɍȽȿ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ
Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿɍȽɈȼɈɊȺ
ɂɁȺɇȿɄɋȺ,,ȾɂɈȻɁȳɇ



ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɄɆɢ
ɄɆ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɧɚɪɟɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɭɩɟɪɢɨɞɭ
ɨɬɩɥɚɬɟɤɪɟɞɢɬɚ


Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

ɇȿ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȼɪɲɢɫɟɞɨɩɭɧɚɩɥɚɧɚɡɚɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɭɉɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ȾɈɉɍɇȺɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɒɢɮɪɚȳɇ

Ɏ
ɋȽ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ




ȳɚɫɦɢɧɤɚȼɚɫɢʂɟɜɢʄ

ȽɨɪɞɚɧɚɄɨʁɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ
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ɂɡɪɚɞɚɞɟɬɚʂɧɨɝ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɩɪɟɝɥɞɚ
ɡɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɚɬɤɪɨɡ
ɩɨɞɩɪɨʁɟɤɚɬȻɢɏɭ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɢɤɱɛɪ
ɢ

ɂɡɪɚɞɚɞɟɬɚʂɧɨɝ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɩɪɟɝɥɟɞɚ
ɡɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɚɬɤɪɨɡ
ɩɨɞɩɪɨʁɟɤɚɬɐȿȻɭ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɧɩɚɪɰɟɥɢ
ɤɱɛɪ








ɇɚɛɚɜɤɚɭɝʂɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟɝɪɢʁɚʃɚ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɡɚɝɪɟʁɧɭ
ɫɟɡɨɧɭ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɊɈȻȺ







ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ȾȾ
ȾȾ
ɈɁɉ











ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɈɤɬɨɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
ɈɤɬɨɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇȿ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇȿ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ⱥɦɢɪɚȼɨɞɟɧɱɚɪɟɜɢɱʄ

ȺɦɢɪɚȽɚɧɢʄ
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Ɋɚɞɨɜɢɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɆɁ
ÄɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ³ɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɢɧɨɜɚɰɢɨɧɨɝɰɟɧɬɪɚ
ɡɚɦɥɚɞɟ











ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭ
ɫɤɥɨɩɭɈɒ³ɉɟɬɚɪ
ɉɟɬɪɨɜɢʄȵɟɝɨɲ³
ȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ,,
ɮɚɡɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭ
ɫɤɥɨɩɭȳɍȽɢɦɧɚɡɢʁɚ
ÄɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ³
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ



ɄȽɇ







ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ



ȾȾ
ȾȾ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ




ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɊȺȾɈȼɂ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ



ȼɥɞɚɊɋ±
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ

ȾȺ

ȾȺ

ȼɥɞɚɊɋ±
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɢɧɚɧɫɢʁɚ
ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇȿ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɩʁɟɲɚɱɤɨ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟɫɬɚɡɟ
ɭɭɥɢɰɢɇɟɡɧɚɧɢɯ
ʁɭɧɚɤɚ

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚ
ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɭɡɨɧɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚÄɈɊɂɈ³







ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ


Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ





ɋɄɉ
ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɄɆ ɫɚ
ɉȾȼɨɦ 
ȵɟɦɚɱɤɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚ
ÄȽɂɁ³
ɄɆ ɫɚ
ɉȾȼɨɦ Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ











ɍɡɨɪɤɨɜɚʃɟ
ɧɚɦɢɪɧɢɰɚ
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ
ɩɨɪɢʁɟɤɥɚ

ȼɚɧɪɟɞɧɚɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɦɨɬɨɪɧɢɯɜɨɡɢɥɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ

ɍɋɅɍȽȿ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ





ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

ɇȿ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

ɇȿ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿ
ɍȽɈȼɈɊȺɂɁȺɇȿɄɋȺ,,
ȾɂɈ Ȼ Ɂȳɇ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

2ɞɭɫɬɚʁɟɫɟɨɞʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ


2ȾɍɋɌȺɇȺɄɈȾɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɒɢɮɪɚȳɇ

ɂɉ
ɂɉ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ




Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɋɬɚɧɤɢʄɋɥɚɜɢɲɚ


ɋɬɟɜɢʄɌɪɢɜɤɨ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɡɝɪɚɞɟɍɪɛɚɧɢɡɦɚ







ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɋɄɉ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɢ

ɝɨɞɢɧɟ


Ʉɪɟɞɢɬ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɟʄɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɟʄɟɥɢʁɟɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɞɟɩɨɧɢʁɢ
ÄȻɪɢʁɟɫɧɢɰɚ³

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ





ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ



ȾȾ
ɈɁɉ

ɋɚɧɚɰɢʁɚɞɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɫɟɨɫɤɢɦ
ɦʁɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ





ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȿ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥʁɝɨɞɢɧɟ

ɊȺȾɈȼɂ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
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23. септембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

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
36/19 ) , члана 18 и 21. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02-п1-у1/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-Н-02-п1-у1/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКА
ПОТРЕБНИХ
РАДОВА
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НА САОБРАЋАЈНОЈ
ИНФРАСТРУКТУРИ
НАСТАЛОЈ ОД КИШНИХ
ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-138/19 ОД
13.08.2019.ГОДИНЕ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију Уговор
1 је 3.300,00 КМ (без ПДВ-а) односно 3.861,00 КМ ( са
ПДВ-ом). Средства за Уговор 1 су обезбијеђена са рачуна
посебних намјена-донације, средства Фонда солидарности.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци у складу са
чланом 24. ЗЈН .
V
Радови су завршени.
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: 02-404-171/19
Бијељина,
Датум: 29.08.2019. 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 88.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-04/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-04/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ И СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а)
односно 70.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена
из буџета за 2019.годину са буџетске ставке “Набавка опреме
за Градску управу и Скупштину“ економски код 511300,
потрошачка јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 25
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: 02-404-173/19
Бијељина,
Датум: 09.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ) 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
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Службени гласник Града Бијељина

(‘’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: Ф-02/19
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:

23. септембар 2019.

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

Број: 02-404-176/19
Бијељина,
Датум: 12.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Ф-02/19
II
За потребе Одјељење за финансије, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (6.000.000,00
КМ)
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 1.892.113,89 КМ (без ПДВ-а).
Средства ће бити обезбијеђена са буџетске ставке „Камате
на домаће кредите из ранијег периода“ економски код
413300, потрошачка јединица 0005140 на следећи начина:
- средства у износу од 100.273,96 КМ су
обезбијеђена из буџета за 2019. годину,
- средства у износу од 300.011,24 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину,
- средства у износу од 298.437,25 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2021. годину,
- средства у износу од 275.295,56 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2022. годину,
- средства у износу од 242.745,41 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2023. годину,
- средства у износу од 208.529,91 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2024. годину,
- средства у износу од 172.563,89 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2025. годину,
- средства у износу од 134.757,80 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2026. годину,
- средства у износу од 95.017,46 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2027. годину,
- средства у износу од 53.243,94 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2028. годину и
- средства у износу од 11.237,74 КМ ће бити
обезбијеђена из буџета за 2029. годину.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Рок за отплату кредита је 8 (осам) година након истека грејс
периода од 2 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.

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-08-п1/19
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под шифром: СКП-08-п1/19
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно
10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из
буџета за 2019. годину са буџетске ставке:“Издаци за остале
вишегодишње засаде“ економски код 511500; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања уговора до 31.12.2019. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

23. септембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-172/19
Бијељина,
Датум: 04.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 РАДОВА
ШИФРА: ДД-15-п1/19
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РАДОВА
под шифром: ДД-15-п1/19
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се
поновна јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У СКЛОПУ ОШ
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 660.006,42 КМ (без ПДВ-а)
односно 772.207,50 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу
од 417.912,40 КМ (без ПДВ-а) односно 488.957,50КМ
(са ПДВ-ом) која је обезбиједила Влада Републике
Српске-Министарство финансија према Споразуму бр.
02-370-998/18 од 31.05.2018. године налазе се на рачуну
Министарства финансија а средства у износу од 242.094,02
КМ (без ПДВ-а) односно 283.250,00 КМ (са ПДВ-ом) су
пребачена са рачуна Министартсва финансија на Рачун
посебних намјена-Донације.
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-177/19
Бијељина,
Датум: 17.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 ДД-18/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 05.08.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ”
бр.54/19 од 09.08.2019. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ ПО ПРОЈЕКТУ
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2), понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . ДОО “ ПГП Градитељ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
достављена у складу са тендерском документацијом,
међутим понуђена цијена у износу од 12.604,10 КМ (без
ПДВ-а) превазилази средства од планираних средстава за
реализацију ове јавне набавке.

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

III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама, из разлога што је
цијена прихватљиве понуде знатно већа од обезбијеђених
средстава за предметну набавку.

V
Рок за извођење предметних радова је 120 дана од
дана увођења у посао.Извођач ће бити уведен у посао у року
од десет дана од дана потписивања уговора.

IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-151/19 од
06.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.

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

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

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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Службени гласник Града Бијељина

другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-151/19
Бијељина,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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-11(2 лота)-лот1-п2/19
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.07.2019.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.38/19 од 30.07.2019.године, а
која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ЛОТ1: Израда и
одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на
градским улицама на подручју Града Бијељина , понуду је
доставио следећи понуђач:

23. септембар 2019.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену
документацију уговорни орган ће у складу са чланом 69. став
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-144/19
Бијељина,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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:

- ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума - најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, за Лот 1 - Израда и одржавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским
улицама на подручју Града Бијељина , и оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО ’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од : 43.492,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-144/19 од
29.08.2019. 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
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ .

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке БИЗ-03/19
I
У поступку јавне набавке роба путем
Конкурентског захтјева за достављање понуда
уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 08.08.2019. године, а која се односи на
набавку роба: „НАБАВКА KT РАДИО УРЕЂАЈА”, понуду
је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „CENTRONIX“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „CENTRONIX“ Бања Лука 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 „CENTRONIX“ Бања Лука, са понуђеном цијеном у
износу од: 2.974,00 КМ (без ПДВ-а)

23. септембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-156/19 од
02.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену
документацију уговорни орган ће у складу са чланом 69. став
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-156/2019
Бијељина,
Датум: 04.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-17/19
I
У поступку јавне набавке радова путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 12.08.2019.године, и у Сл.гласнику
БиХ бр.55/19 од 16.08.2019. године, а која се односи на
набавку радова: ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО
ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 20172018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА (ПАРЦЕЛА 903/2) понуду је
доставио следећи понуђач:

Број 17 - Страна 17

АД „Водовод и канализација’’ Бијељина
II
Након разматрања дотављене понуде установљено
је да понуда понуђача АД „Водовод и канализација’’ Бијељина
у потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
АД ‘’Водовод и канализација’’ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 7.590,10 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу оцјена понуда број: 02-404146/19 од 03.09.2019. 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:02-404-146/19
Бијељина,
Датум: 05.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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-23/19
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 15.08.2019.године и у Сл.гласнику
Бих бр. 55/19 од 16.08.2019.године, а која се односи на
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ
СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА УЗ ОБЈЕКАТ ФК „СЛОБОДА“
ДОЊИ ЗАГОНИ понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

Број 17 - Страна 18

Службени гласник Града 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: 12.808,70 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледуи оцјени понуда број: 02-404152/19 од 05.09.2019. 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:02-404-152/19
Бијељина,
Датум: 09.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 КГН-08/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.08.2019.
године, а која се односи на набавку услуга: ИЗРАДА, ДИЗАЈН,
ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА
ЗА KAMПАЊУ „БИЈЕЉИНА- ГРАД БУДУЋНОСТИ“,
понуду је доставио следећи понуђач:
- Графички студио „Пиксел“ Бијељина

23. септембар 2019.

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
Графички студио „Пиксел“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 9.420,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-148/19 од
09.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана од
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава
из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ .
Уколико
понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију
уговорни орган ће у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о
јавним набавкама поништити поступак јавне набавке, из разлога
што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
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:02-404-148/19
Бијељина,
Датум: 11.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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-13-п1/19
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
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поступка објављеном на Порталу јавних набавки дана
19.08.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр. 57/19 од 23.08.2019.
године, а која се односи на набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ
ДОМ У БИЈЕЉИНИ- II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА
ДОГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА) понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина- Представник
групе понуђача („УНИ ТЕХНИКА“ БИЈЕЉИНА И „ENECO–EKOLOŠKI SISTEMI“ БИЈЕЉИНА - Чланови групе
понуђача)
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: 112.146,99 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404158/19 од 13.09.2019. 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:02-404-158/19
Бијељина,
Датум: 18.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и
Лот 9-п1/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
20.08.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 57/19 од 23.08.2019.
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 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина
ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац
За ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ
Гојсовац, понуду су доставили следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут, Бијељина
- ДОО ’’Монт градња, Угљевик
- ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „Монт градња“ Угљевик не
испуњава услове за квалификацију у погледу техничке
оспособљености. Тачком 7.4. Техничка и професионална
способност, под тачком 1. Техничка опремљеност, став
а) је прописано да за асфалтну базу као доказ потребно
доставити важећу Употребну дозволу издату од стране
органа надлежног за послове грађења у јединици локалне
самоуправе БиХ-Ентитета Федерације Босне и Херцеговине
или Републике Српске што понуђач није учинио. Остале
понуде за Лот 9 испуњавају у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, утврђена је следећа ранг листа:
1. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко ......... 45.157,50 КМ
2. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина ..........................
...................................................................................... 54.854,37 КМ
И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ
9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац
ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном цијеном у
износу од : 45.157,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-154/18 од
13.09.2019. 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.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-154/19-ЛОТ 9
Бијељина,
Датум: 19.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и
Лот 9-п1/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
20.08.2019.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 57/19 од 23.08.2019.
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 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина
ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац
За ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија
Гагарина, понуду су доставили следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут, Бијељина
- ДОО ’’Монт градња, Угљевик
- ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „Монт градња“ Угљевик не
испуњава услове за квалификацију у погледу техничке
оспособљености. Тачком 7.4. Техничка и професионална
способност, под тачком 1. Техничка опремљеност, став
а) је прописано да за асфалтну базу као доказ потребно
доставити важећу Употребну дозволу издату од стране
органа надлежног за послове грађења у јединици локалне
самоуправе БиХ-Ентитета Федерације Босне и Херцеговине
или Републике Српске што понуђач није учинио. Остале
понуде за Лот 5 испуњавају у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, утврђена је следећа ранг листа:
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И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 5:
Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина
ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко, са понуђеном
цијеном у износу од : 29.967,38 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-154/19 од
13.09.2019. 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:02-404-154/19-ЛОТ 5
Бијељина,
Датум: 19.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 уз провођење Е-аукције, 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

1. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко .......................... 29.967,38 КМ
2. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина ................ 31.922,00 КМ

II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача
број:02-404-122/19 од 02.07.2019. године уложена је жалба
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понуђача ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’ (Босански Нови),
Нови Град која је благовремена, допуштена и изјављена од
овлашћеног лица. По Рјешењу Канцеларије за разматрање
жалби број: ЈН2-02-07-1-1726-7/19 од 15.08.2019. године
Одлука о избору број: 02-404-122/19 од 02.07.2019.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 и након
проведене е-аукције, утврђена коначна ранг листа понуђача
који су учествовали на е-аукцији

1. ДАВИДОВИЋ ДАВОР, дипл. правник –
предсједник
- ОГЊЕН РАШЕВИЋ, дипл. правник – замјеник
предсједника

1. ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’ (Босански Нови),
Нови Град ............................................... 17.369,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО ‘’ПУРИЋ’’ Бијељина ...........................................
................................................................... 17.904,60 КМ без ПДВ-а

члан

2. ШУТАЛО ХЕРМИНА, дипл. економиста – члан
- ШАРЕНАЦ БУРИЋ ЈЕЛЕНА, дипл. новинар –
замјеник члана
3. БОЖИЋ ЗОРАН, дипл. инг. саобраћаја – члан
- СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН, дипл. инг. саобраћаја –
замјеник члана
4. МАРЈАНОВИЋ РАЦО, економски техничар –

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’ASTORIJA COMPANY’’ (Босански Нови),
Нови Град са понуђеном цијеном у износу од 17.369,00 КМ
(без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда-03, број: 02404-122/19 од 18.09.2019. 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: 19.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

- ТОДОРОВИЋ ИГОР, дипл. инг. пословне
информатике – замјеник члана
5. ПОПОВИЋ МАРИЈА, дипл. економиста – члан
- ЛУКИЋ ЖЕЉКА, дипл. правник – замјеник члана
II
Лица именована у тачки I су дужна савјесно и
одговорно учествовати у раду Дисциплинске комисије, а рад
у Дисциплинској комисији се сматра обављањем редовних
радних активности.
III
Дисциплинска комисија именује се на период од
двије године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-125-1/19
Бијељина,
Датум: 26.08.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 125. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана
11. став 2. Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у градској, односно општинској
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/17),
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Дисциплинске комисије
I
Именује се Дисциплинска комисија у саставу:

I
Именује се Радна група за припрему буџета Града
Бијељина за 2020. годину, у следећем саставу:
1. Славко Башић,
2. Нада Марковић – Спасојевић,
3. Гордана Којић,
4. Александра Михајловић,
5. Предраг Петричевић,
6. Самер Ел Цхекх,
7. Младен Савић,
8. Дејан Савић.
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II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-3256/19
Бијељина,
Датум; 13.9.2019. год.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-3258/19
Бијељина,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за одржавање и провођење
јавне расправе о буџету Града Бијељина за 2020. годину у
следећем саставу:
1. Славко Башић, предсједник,
2. Нада Марковић – Спасојевић, члан,
3. Александра Михајловић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-3257/19
Бијељина,
Датум; 13.9.2019. год.

23. септембар 2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
си
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
„БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за припрему „Буџета за
грађане“ Града Бијељина за 2020. годину, у следећем саставу:

На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона о
локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
19. став 3. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана
71. став 1. тачка 13. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈУ Градско
позориште „Семберија“ Бијељина број: 3/19 од 12.9.2019.
године.
2. Статут из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење
Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе Града
Бијељина број: 02/5-62-1-139/19 од 17.9.2019. године налазе
се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1- 3290/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 19.9. 2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу чл. 19 Закона о позоришној дјелатности
(Службени гласник Републике Српске 92/16) , чл. 3 и
17 Закона о систему јавних служби (Службени гласник
Републике Српске 68/07 , 109/12) , чл. 20 Одлуке о оснивању
јавне установе Градско позориште “Семберија”Бијељина од
23.5.2о16.г.(број 1-022-55/16) Управни одбор на сједници од
30.8.2019.г..г. д о н и о ј е
СТАТУТ
Јавне установе Градско позориште “Семберија “
Бијељина
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Славко Башић,
2. Нада Марковић – Спасојевић,
3. Александра Михајловић,
4. Стево Божић,
5. Љубиша Танацковић,
6. Предраг Лопандић.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a

Чл. 1
Овим Статутом уређује се статус , назив и сједиште
Јавне установе Градско позориште “Семберија”Бијељина
(у даљем тексту Позориште) , организација , начин рада ,
управљање и руковођење , општи акти , дјелокруг и начин
рада органа установе , као и остала питања битна за рад
установе .

23. септембар 2019.
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Чл. 2
Градско позориште “Семберија” Бијељина као јавна
установа основано је Одлуком Скупштине Града 23.5.2016.г.
под бројем 01-022-55/16 .
ГП “Семберија “Бијељина уписано је у регистар
Окружног привредног суда у Бијељини под бројем 059-0Рег-18-000 841 од 25.9.2018.г.
ГП “Семберија” Бијељина је уписано у Регистар
позоришта и позоришних група при Министарству
просвјете и културе Републике Српске под бројем
______________
НАЗИВ СЈЕДИШТЕ ДЈЕЛАТНОСТ
Чл. 3
Позориште обавља функцију под називом : Јавна
установа Градско позориште “Семберија” Бијељина .
Скраћени назив : ГП “Семберија”Бијељина. Сједиште :
Патријарха Павла 1 , Бијељина
Чл. 4
Позориште има свој печат и штамбиљ .
Печат је округлог облика , пречника 35 мм по чијем
је полуободу и пречнику исписан текст: ЈУ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ СЕМБЕРИЈА БИЈЕЉИНА на српском језику
у ћириличној и латиничној верзији .
Штамбиљ је четвртастог облика димензија 50 мм
x 25 мм са истим текстом на српском језику у ћириличној
верзији.
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Чл. 10
Директор позоришта :
- Руководи и одговара за законитост рада и
успјешно обављање дјелатности у провођењу умјетничке
политике позоришта
- Учествује у креирању програмске концепције и
репертоара позоришта
- Представља и заступа позориште
- Доноси Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста уз претходну сагласност
Града
- Одлучује о правима запослених , ангажману
драмских умјетника , доноси одлуку о заснивању ,
распоређивању и престанку радног односа радника
- Именује и разрјешава умјетничког директора
позоришта
- Именује и разрјешава чланове умјетничког савјета
- Доноси позоришна правила и бонтон понашања
- Обавља и друге послове да би позориште
остварило циљ и задатак због којих је основано
Чл. 11
Услови за именовање директора :

- 90.01 - извођачка дјелатност
- 90.02 - помоћне дјелатности у извођачкој
умјетности

- Завршен први циклус студија у трајању од 4
године и остварених 240 ЕЦТС бодова или еквивалент
(ВИИ степен стручне спреме) из области хуманистичког
односно друштвеног смјера
- Најмање 5 година радног искуства у струци
- Посједовање руководних и организационих
способности
- Да предложи програма рада
- Показатеље резултата рада у област позоришног и
културног стваралаштва , или менаџменту и финансијском
пословању

Дјелатност Позоришта обухвата припремање и
јавно приказивање сценских и музичко сценских дјела.

Чл. 12
Директор се разрјешава дужности :

Чл. 6
Позориште
мора обавјештавати јавност о
седмичном и мјесечном репертоару ,о припреми и извођењу
представа , гостовању умјетника из земље и иностранства ,
као и о годишњем репертоарском плану .

- Истеком мандата од 4 године
- На лични захтјев - оставка
- Стицањем услова за престанак радног односа по
сили закона
- Када се Извјештај о раду или годишњи финансијски
извјештај не усвоји Скупштина Града
- У случају пословања позоришта са губитком

Чл. 5
Дјелатност Позоришта је :

Чл. 7
Позориште је у обавези да утврди и јавно објави
умјетничку концепцију и смјернице репертоарске политике
, да достави Скупштини Града годишњи план рада и
финансијски извјештај .
Чл. 8
Позориште се обавезује да извјештај о пословању и
годишњи обрачун достави надлежном одјељењу Града као и
Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Чл. 13
Одлуку о именовању и разрјешењу директора
доноси оснивач .
Чл. 14
Управни одбор броји 3 члана , које бира оснивач на
период од 4 године .
Чланови Управног одбора не могу бити из реда
запослених у позоришту.

ОРГАНИ РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА
Чл. 9
Органи руковођења и управљања су директор и
Управни одбор позоришта.

Чл.15
Критеријуми за избор члана Управног одбора су:
- Висока или виша стручна спрема
- Познавање пословања , рада и значаја позоришта
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Познавања функционисања органа управљања
позоришта
Чл.16
Критеријуми за разрјешење чланова Управног
одбора су:
- Лични захтјев као оставка
- Истеком мандата
- Невршење послова из области дјелокруга рада
Управног одбора из чл. 18 Статута
Чл.17
Управи одбор одлучује на сједницама ,а ради по
правилима Пословника о раду Управног одбора.
Чл.18
Управни одбор врши сљедеће послове :

23. септембар 2019.

позоришта које прати остваривање програма рада
,програмско позоришног репертоара .
Умјетнички савјет броји 3 члана и именује га директор ГП.
Чл.23
Умјетнички савјет врши следеће послове тако што
директору:
- предлаже умјетничку концепцију позоришта
- предлаже смјернице репертоарске политике
- предлаже годишњи репертоарски план и програм
позоришта
- оцјењује понуђене идеје и естетски вреднује
дјела које позориште премијерно уврштава на репертоар
гостујућих позоришта
- предлаже гостовање позоришта из земље и
иностранства
ПОЗОРИШНИ УМЈЕТНИЦИ

- Доноси Статут позоришта , уз сагласност
оснивача
Утврђује пословну и развојну политику
позоришта
Даје
сагласност
на
програмску
орјентацију,репертоар и пословну политику
- Разматра и доноси одлуку о годишњем извјештају
о пословању као и годишњи
обрачун
- Доноси програм рада и финансијски план ,уз
сагласност оснивача
- Доноси Пословник о раду управног одбора и
- Врши надзор над законитошћу рада позоришта
УМЈЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР
Чл. 19
Умјетнички директор може бити лице које има
истакнуте умјетничке способности ,остварене и доказане
резултате стваралачког рада у позоришној струци ,теорији
и пракси.
Чл.20
Умјетнички директор заснива радни однос , или
са позориштем може споразумно утврдити услове и врсту
односа , према Закону о раду РС , Општим и посебним
колективним уговором из области културе. Мандат
умјетничког директора је 2 године.
Чл.21
Умјетнички директор :
- Предлаже репертоар и умјетничку концепцију
позоришта
- Руководи умјетничким ансамблом
- Оцјењује сценско дјело у писаној форми прије
уврштавања у програм
- Одговоран је за квалитет и јавно извођење
представа

Чл.24
Позоришну дјелатност обављају позоришну
умјетници, а то су : редитељ, глумац, драматург, сценограф ,
костимограф и кореограф .
Позоришну дјелатност могу обављати стручни и
остали позоришни радници.
Чл.25
Позоришну умјетници заснивају радни однос на
одређено или неодређено вријеме.
Радни однос са позоришним умјетницима може се
засновати по позиву или конкурсу.
Са стручним и осталим позоришним радницима
радни однос се заснива након јавног конкурса.
Начин расписивања конкурса ближе се одређује
актом који доноси директор позоришта.
Чл.26
Позоришни умјетници и други позоришни радници
запослени у ГП “Семберија” Бијељина могу бити ангажовани
у раду других позоришта ,уз писмену сагласност директора
позоришта.
Начин ,услови и поступак давања сагласности биће
прецизирани у позоришним правилима.
Чл.27
ГП “Семберија” може ангажовати позоришне
умјетнике као и остале позоришне раднике из других
позоришта ради извођења позоришних дјела у продукцији
или копродукцији.
Са таквим лицима закључује се уговор о ангажману
или уговор о ауторском дјелу.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Чл.28
У року од 3 мјесеца а од дана ступања на снагу
овог Статута, директор Позоришта ће донијети акте за чије
доношење је надлежан по овом Статуту.

УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ
Чл.22
Умјетнички савјет је савјетодавно тијело директора

Чл.29
Статут
Градског
позоришта
“Семберија”
Бијељина ступа на снагу давањем сагласности од стране

23. септембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

Градоначелника и то 8 дана од дана објављивања у
Службеном гласнику Града.
Број протокола 3/19
Бијељина,
Датум, 12.9.2019.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА “СЕМБЕРИЈА

Стојановић Младен, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЗА 2019.ГОДИНУ (I I I)
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
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17. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИЦЦИПЛИНСКЕ
21
КОМИСИЈЕ

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02-П1-У1/19 13

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
13
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-04/19

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
13
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: Ф-02/19

5.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
14
СКП-08-П1/19

6.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:
15
ДД-15-П1/19

7.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
15
НАБАВКЕ ДД-18/19

8.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
СКП-11( 2 ЛОТА)-ЛОТ1-П2/19

9.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
БИЗ-03/19

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17
ДД-17/19
11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17
ДД-23/19
12. ОДЛУКА О ИЗБОРУМ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
18
КГН-08/19
13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
18
ДД-13-П1/19
14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
19
СКП-Н-05 (9 ЛОТ-ОВА)-ЛОТ 5 И ЛОТ 9-П1/18
15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
20
СКП-Н-05 (9 ЛОТ-ОВА)-ЛОТ 5 И ЛОТ 9-П1/18
16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

20

18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
21
2020.ГОДИНУ
19. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
22
2020.ГОДИНУ
20. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ „БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА
22
БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
21. РЈЕШЕЊЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
СТАТУТ
ГРАДСКОГ
ПОЗОРИШТА
22
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

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

