Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

02. октобар 2019. године

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-34/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-34/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ЗОНИ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ
СИСТЕМА „ОРИО“
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 51.282,05 КМ (без ПДВ-а)
односно 60.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске ставке:
“Инфраструктура из водопривредних нкнада-инвестиције“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције .
V
Рок за реализацију предметних радова je 60 дана од
дана увођења у посао, а уговор важи до 30.04.2020. 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.

БРОЈ 18 / 2019

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
“Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-178/19
Бијељина,
Датум: 24.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-35/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-35/19

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У
УЛИЦИ НЕЗНАНИХ ЈУНАКА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а)
односно 40.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства у износу од
22.222,22 КМ (без ПДВ-а) односно 26.000,00 КМ ( са ПДВом) су обезбијеђена из буџета за 2019. годину са буџетске
ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање)“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170. Средства у износу од
11.965,81 КМ (без ПДВ-а) односно 14.000,00 КМ ( са ПДВом) су обезбијеђена са Рачуна посебних намјена- донације,
донација Њемачке развојне агенције „ГИЗ“.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
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поступка уз провођење Е-аукције.

од дана потписивања уговора , а најраније од 01.01.2020.
године до 31.12.2020. године .

V
Рок за реализацију предметних радова je 30 дана од
дана увођења у посао, а уговор важи до 28.02.2020.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: 02-404-179/19
Бијељина,
Датум: 26.09.2019. год.

02. октобар 2019.

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 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-09/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-09/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 19.230,77 КМ (без ПДВ-а)
односно 22.500,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2020.
годину са буџетске ставке “Трошкови рада јавне кухиње“
економски код 416300, потрошачка јединица 0005301
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е - аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је

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: 02-404-180/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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 и 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-08/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-08/19
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а)
односно 30.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
“Трошкови рада јавне кухиње“ економски код 416300,
потрошачка јединица 0005301.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е - аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
од дана потписивања Уговора ,а најраније од 01.01.2020.
године до 31.12.2020. године .

02. октобар 2019.

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

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.

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”.

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

Број: 02-404-181/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19 ) 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 РАДОВА
ШИФРА:КГН-11/19
I
ПРИСТУПА СЕ набавци радова под шифром: КГН -11/19
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих радова:
РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ “ФИЛИП
ВИШЊИЋ“ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ
ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 39.202,61 КМ (без ПДВ-а)
односно 45.867,05 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. годину
са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката и активности
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски
код 412 900, потрошачка јединица 0005120
IV
Набавка ће се спровести путем Отореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
радова је 45 од дана увођења у посао, а уговор важи до
31.03.2020. године.

Број: 02-404-182/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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 и
36/19 ) , члана 18 и 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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04-П1/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: СКП-Н-04-П1/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗРАДА И МОНТАЖА КЛУПА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
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: “Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина“, економски код 412800; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних радова je 30 дана од
дана увођења у посао а уговор важи до 30.04.2020.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички

Број 18 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

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: 02-404-183/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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 СКП-н-04/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 30.08.2019.године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр. 60/19 од 06.09.2019. године, а која се односи на
набавку радова: ИЗРАДА И МОНТАЖА КЛУПА НА
ПОДРУЧЈУ 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 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:02-404-160/19
Бијељина,
Датум: 24.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

02. октобар 2019.

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-08/19
Поништава се поступак јавне набавке услуга која
се односи на : „ ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА
КАМПАЊУ
„БИЈЕЉИНА-ГРАД БУДУЋНОСТИ““, у складу са чланом
69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-148/19 од 11.09.2019.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке услуга: „ ИЗРАДА,
ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА КАМПАЊУ „БИЈЕЉИНА-ГРАД
БУДУЋНОСТИ““, Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-148/19 од 11.09.2019.године изабран је
као понуђач ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина.
У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама
Одлуке број: 02-404-148/19 од 11.09.2019. године изабрани
понуђач ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина био
је дужан да у року од 3 (три) дана од пријема ове Одлуке
достави оригинал или овјерене копије докумената којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана
45. и члана 47. Закона о јавним набавкама. Како понуђач
ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина није доставио
Потврду Суда БиХ и Потврду Суда према сједишту правног
лица кандидата/понуђача да му у кривичном поступку није
изречена правоснажана пресуда којом је осуђен за кривична
дјела организованог криминала, корупције, превару и прање
новца поступак се поништава.
На основу свега горе наведеного одлучено је
као у диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне
набавке: „ ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА
КАМПАЊУ
„БИЈЕЉИНА-ГРАД БУДУЋНОСТИ““, се поништава ,
у складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним
набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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.

02. октобар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ДОСТАВЉЕНО:
- ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина
Број:02-404-148/19
Бијељина,
Датум: 24.09.2019. 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 СКП-15/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 30.08.2019.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.
60/19 од 06.09.2019. године, а која се односи на набавку услуга:
САНАЦИЈА МАКАДАМСКИХ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СА
УЧЕШЋЕМ ГРАЂАНА, 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 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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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
потребних радова приликом реализације уговора који
се односи на Асфалтирање споредног одвојка улице
Кнез Иво од Семберије, у граду Бијељина, у циљу
стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак
становништва на овом подручју - ЛОТ 7- Додатни уговор
на уговор број: 02-404-235/18-ЛОТ 7 од 15.04.2019. године,
објављеног на веб страници Града Бијељина дана 27.08.2019.
године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-н-05(9 Лотова)-Лот 7-у1/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку радова:
Утврђивање вишка потребних радова приликом реализације
уговора који се односи на Асфалтирање споредног одвојка
улице Кнез Иво од Семберије, у граду Бијељина, у циљу
стварања инфраструктурних услова за одрживи повратак
становништва на овом подручју - ЛОТ 7- Додатни уговор
на уговор број: 02-404-235/18-ЛОТ 7 од 15.04.2019. године,
je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко са понуђеном цијеном у
износу: 4.681,22 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 27.08.2019. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-н-05(9 Лотова)-Лот 7-у1/18. Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 24. Закона о
јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко, као једини учесник у поступку, дана
16.09.2019. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-155/19 од 16.09.2019.године утврђено је да је
понуђач ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко 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: 02-404-155/19
Бијељина,
Датум: 24.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-164/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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
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Службени гласник Града Бијељина

02. октобар 2019.

и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17),
Градоначелник д о н о с и:

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-н-03/19

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-30/19

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 28.08.2019.године и у Сл.гласнику БиХ
бр. 59/19 од 30.08.2019.године, а која се односи на набавку
радова: РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА У ЗАСЕОКУ ГОРЊИ
ЗОВАЦ У МЗ СУВО ПОЉЕ, понуду је доставио следећи
понуђач:

I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, 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 ПЈЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ
СТАЗЕ ПОРЕД ЛОКАЛНОГ ПУТА, понуде су доставили
следећи понуђачи:

1. ДОО ’’ ПГП-Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП-Градитељ“,
Бијељина испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’ПГП-Градитељ“, Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од : 12.654,40 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-159/19 од
19.09.2019. 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.

- ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
- ДОО “ Бијељина пут“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понудe Комисија
је 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. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина ..............................
................................................................... 58.896,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО “ Бијељина пут“ Бијељина ................................
................................................................... 58.955,37 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од 58.896,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404157/19 од 24.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.

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

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

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

Број:02-404-159/19
Бијељина,
Датум: 24.09.2019. год.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

V
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет)
дана од дана пријема ове Одлуке достави нови Образац
за цијену понуде који ће да одражава смањење цијене из
Е-аукције.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

02. октобар 2019.

Службени гласник Града Бијељина
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-157/19
Бијељина,
Датум: 26.09.2019. год.

Број:02-404-163/19
Бијељина,
Датум: 26.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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:

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-23/19

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-16(2 Лот-а)/19-Лот 2

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.08.2019.
године и у Сл.гласнику БиХ бр. 60/19 од 06.09.2019.
године, а која се односи на набавку радова: “ ИЗГРАДЊА
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ УЖЕГ ЦЕНТРА ГРАДА
БИЈЕЉИНА”,понуду је доставиио следећи понуђач:

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 29.08.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.59/19 од
30.08.2019.године, а која се односи на набавку услуга:
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У
БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, и оцијењено је да је најповољнији
понуђач:
ДОО „Телефонија Видаковић“, Добој са понуђеном
цијеном у износу од 38.411,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-163/19 од
24.09.2019. 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

За ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуду су доставили следећи понуђачи:
- ДOO ’’DIS Company“, Бијељина (носилац групе) и
ДОО „Радиша“ Бијељина(члан групе);
- ДОО ’’Јovic S&D“ Угљевик.
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде за Лот 2 испуњавају у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, такође и
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде и након проведене
е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су
учествовали на е-аукцији:
1. ДOO ’’DIS Company“, Бијељина ........ 89.450,00 КМ
2. ДОО ’’Јovic S&D“ Угљевик ................. 89.735,00 КМ
И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ
2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ
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Службени гласник Града Бијељина

2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ДОО „ DIS Company“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 89.450,00 КМ (без ПДВ-а).
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-165/19 од
26.09.2019. 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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-165/2019-Лот 2
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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 и
02/18), Градоначелник д о н о с и:

02. октобар 2019.

За 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
На Одлуку о отказу поступка јавне набавке
број:02-404-113/19-Лот 2 од 17.07.2019. године уложена
је жалба понуђача ДОО ‘’Бијељина пут’’ Бијељина која
је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног
лица. По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број:
ЈН2-02-07-1-2012-7/19 од 19.09.2019. године, Одлука о
отказу поступка јавне набавке број: 02-404-113/19-Лот 2
од 17.07.2019. године се поништава те се предмет враћа на
поновни поступак.
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 критеријуманајнижа 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 поновној оцјени понуда број: 02-404113/19 од 26.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-26(2 Лот-а)/19-Лот 2

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

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

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:02-404-113/2019-Лот 2
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

02. октобар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

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-16(2 Лот-а)/19-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
уз Е-аукција, објављеном на Порталу јавних набавки
дана 29.08.2019. године и у Сл.гласнику БиХ бр.59/19 од
30.08.2019.године, а која се односи на набавку услуга:
ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 2019/2020
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У
БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ
ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У
СЕЗОНИ 2019/2020 РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
За
ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ
УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ, понуду су доставили
следећи понуђачи:
- ДOO ’’Бијељина пут“, Бијељина;
- ДОО ’’Монт градња“ Угљевик.
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде за Лот 1 испуњавају у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, такође и
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде и након проведене
е-аукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача који су
учествовали на е-аукцији:
1. ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина ..........................
...................................................................................... 63.500,00 КМ
2. ДОО ’’Монт градња“, Угљевик ........... 63.723,00 КМ
И оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ
1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ
2019/2020– РАД КОМПЛЕТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА
ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ
И ЈАЊИ
ДОО „Бијељина пут“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 63.500,00 КМ (без ПДВ-а).
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-165/19 од
26.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ . Такође, изабрани понуђач дужан је да у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
нови Образац за цијену понуде који ће да одражава смањење
цијене из Е-аукције.
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:02-404-165/2019-Лот 1
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. 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 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
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И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

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

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

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
На Одлуку о отказу поступка јавне набавке
број:02-404-113/19-Лот 1 од 17.07.2019. године уложена
је жалба понуђача ДОО ‘’Бијељина пут’’ Бијељина која
је благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног
лица. По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број:
ЈН2-02-07-1-2012-7/19 од 19.09.2019. године, Одлука о
отказу поступка јавне набавке број: 02-404-113/19-Лот 1
од 17.07.2019. године се поништава те се предмет враћа на
поновни поступак.
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 критеријуманајнижа 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
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 поновној оцјени понуда број: 02-404113/19 од 26.09.2019. 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,

Број:02-404-113/2019-Лот 1
Бијељина,
Датум: 30.09.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
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, објављеног на веб страници Града
Бијељина дана 06.09.2019. године , Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
у поступку јавне набавке: СКП-н-02-п1-у1/19
Најповољнији понуђач за јавну набавку
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 je Д.О.О. ‘’ХД’’ Горња Трнова са понуђеном
цијеном у износу: 3.300,00 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 06.09.2019. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак набавке
– 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. Основ за вођење преговарачког поступка је
прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О.
‘’ХД“ Горња Трнова, као једини учесник у поступку, дана
23.09.2019. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-171/19 од 23.09.2019. године утврђено је да
је понуђач Д.О.О. ‘’ХД’’ Горња Трнова испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.
Понуђач Д.О.О. ‘’ХД’’ Горња Трнова, дужан је да у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
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вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14), поништити поступак јавне набавке .
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-171/19
Бијељина,
Датум: 30.09.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
И
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ
У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА)
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/18 ОД
04.09.2018. ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града
Бијељина дана 05.09.2019.године , Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације у поступку јавне
набавке број: ДД- 14 – У1/18
1.Понуђач
ДОО
‘’ПРИЗМА’’
Бијељина
испуњава услове претквалификације у предмету јавне
набавке – УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ
У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА)
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/18 ОД
04.09.2018. ГОДИНЕ .
2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани позивом за достављање почетних понуда који
је саставни дио ове Одлуке.
Образложење
Дана 05.09.2019. године, објавом на веб
страници града Бијељина, покренут је поступак
набавке –УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ
У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА)
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-138/18
ОД 04.09.2018. ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач ДОО
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
25.09.2019. године доставио је захтјев за учешће.
Анализом достављеног захтјева утрђено је
да понуђач ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина
испуњава
претквалификационе услове прописане тендерском
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документацијом
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 25.09.2019. године доставила
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације у којем је констатовано
да се понуђачу ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина треба упутити
позив за достављање почетне понуда и вођење преговора.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
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: 02-404-166/19
Бијељина,
Датум:25.09.2019.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 ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-14-п2/19
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за доставаљање понуда уз провођење Е-аукција,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.08.2019.
године а која се односи на набавку услуга: ‘’ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА“ ,понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да понуда понуђача ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина
у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „ALFA&OMEGA“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 12.645,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-168/19 од
26.09.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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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- 168/19
Бијељина,
Датум: 01.10.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став
1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 18. и
чланом 24. Уредбе о службеној униформи, легитимацији и
значки комуналне полиције и ознаци комуналне полиције
на службеним возилима („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана
18.09.2019. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
И ЗНАЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
У складу са Уредбом о службеној униформи,
легитимацији и значки комуналне полиције и ознаци
комуналне полиције на службеним возилима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 81/13), одређује се набака
службене легитимације и значке комуналне полиције са
евиденционим бројем 02015 , те се иста додјељује :
1. Игор Тодоровић – комунални полицајац
II
Набавку, издавање службене легитимације и значке
комуналне полиције у Одјељењу комуналне полиције као и

02. октобар 2019.

вођење евиденције о истом спровешће начелник Одјељења
комуналне полиције у сарадњи са Службом заједничких
послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-3277/19
Бијељина,
Датум: 18.09.2019. 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 с и
РЈЕШЕЊЕ
I
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. грађевине
именује се за лице за вршење стручног надзора на радовима
Санирање стамбених објеката корисницима борачкоинвалидске заштите који су у власништву Града Бијељина
БИЗ-05/19 по Уговору број: 02-404-139/19 од 17.9.2019.
године.
II
Задатак именованог је да изврши надзор на
радовима из тачке I овог Рјешења, да о томе сачини Извјештај
и исти достави Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-3807/19
Бијељина,
Датум; 23.септембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина“, број 14/06) и чланова 9. став 1, 19. став 2.
и 3, и 25. став 3. и 4. 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 o н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ И
УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И СТИПЕНДИЈА ЗА
ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ
2019/2020. ГОДИНИ
I
У наставној 2019/2020. години утврђују се следеће
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износи стипендија :
1. Основна студентска стипендија износи мјесечно
............................................................................................ 200,00 КМ
2. Стипендије за ученике генерације основних
школа износи мјесечно ............................................... 100,00 КМ
3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који
су ученици основних и средњих школа на подручју Града
Бијељина износи мјесечно .......................................... 100,00 КМ
4. Стипендија за дјецу са посебним потребама
који су ученици специјализованих установа у Босни и
Херцеговини и иностранству износи мјесечно ..... 150,00 КМ
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-18/19
Бијељина,
Датум, 24. септембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 36/19),
члана 11. Закона о граду („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина “, број: 9/17), члана
1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11)
и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града
Бијељина, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ
ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
I
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога
за додјелу признања града за волонтерски активизам
(у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о
награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
II
Признања
се
додјељују
организаторима
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима
за додјелу признања “ Захвалница волонтеру / организатору
волонтирања” и „ Награда Града Бијељине за волонтерски
активизам“.
III
Избор кандидата за додјелу признања града за
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку
за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).
IV
Приједлог за додјелу признања „Награда Града
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:
- назив награде за коју се предлаже,
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- податке о предлагачу и кандидату за додјелу
признања ( име и презиме за физичка лица, односно назив,
сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
- писану сагласност кандидата за учешће у овом
поступку одабира,
- опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов
значај за ширу друштвену заједницу,
- попис приложене документације која потврђује
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у
подручју за које се додјељује ово признање града (потврда,
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски
запис и сл.).
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге
због чега се неко лице предлаже.Уз приједлог се може
доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се
доставити по захтјеву Комисије.
V
Пријаву могу поднијети сва заинтересована
физичка и правна лица. Пријаве се подносе на основу јавног
позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за
додјелу признања за волонтерски активизам.
VI
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске
управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници
града www.gradbijeljina.org
VII
Јавни позив се објављује на огласној табли Градске
управе Града Бијељина, Службеном гласнику Града Бијељина
и званичној интернет страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
Рок за достављање приједлога истиче 30. октобра
текуће године.
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарници Градске управе Града Бијељине или слати путем
поште на адресу :
VIII
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви
учесници ће бити обавијештени писменим путем.
Број: 02-54-7/19
Бијељина,
Датум: 27.09.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-50/19 од 18.09.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 102 упис промјене лица
овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
„MAЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 6“ Бијељина,
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улица Мајора Драгутина Гавруловића бр. 6 Бијељина, са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„MAЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА 6“ Бијељина,
улица Мајора Драгутина Гавруловића бр. 6 Бијељина,
Регистарски лист број: 102.
Оснивачи: 19 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Ненад Лакић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Ненад Лазаревић.
Број: 02/3-372-50/19
Бијељина,
Дана: 19.09.2019. год.

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