Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII

31. јануар 2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА

(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15 и
8/16), Градоначелник д о н о с и :

Број:01-111-5/17
Датум: 05. јануар 2017. године
Предсједник Скупштине Града Бијељина, на
основу члана 1.став 2. Рјешења о именовању комисије
за примопредају дужности између именованих, односно
постављених лица у јавним предузећима, јавним
установама и другим организацијама чији је оснивач
Град Бијељина број 01-111-271/16 од 29.12.2016.године,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за примопредају дужности између
именованих, односно постављених лица у Јавној
установи Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, из
реда запослених у Јавној установи Дјечији вртић ‘’Чика
Јова Змај’’ Бијељина именују се:
1. ВЕРА РАШИНАЦ, члан
2. МИРЈАНА ЈОВИЋ, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да у складу са одредбама
чланова
46.-49.Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
изврши примопредају дужности у законом прописаним
случајевима и роковима и о томе сачини записник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1. Именованим,
2. Архива

		

БРОЈ 1 / 2017

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, 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:
101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана
25. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-06-н-(2Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП-06-н-(2Лот-а)/16

под

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
:’’Уређење
комуналне
инфраструктуре
из
водопривредних накнада по програму’’
Лот 1 – Измуљивање и санација главног канала број
4, који се налази на дионици између терцијалних канала IV
16 и IV 7 укупне дужине око 1200метара у Доњем Црњелову
и
Лот 2 – Чишћење и измуљивање дијела секундарног
канала II у дужини од око 1000 метара.
III
Предвиђени максимални износ средстава је
40.000,00 КМ (са ПДВ-ом), односно 34.188,03 КМ (без
ПДВ-а) , за Лот 1 = 25.000,00 (са ПДВ-ом), односно 21.367,52
КМ (без ПДВ-а), за Лот 2 = 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом),
односно 12.820,51 КМ (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена са рачуна посебних
намјена – накнаде за кориштење вода.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за оба Лот-а је 30 (тридесет) календарских дана од дана
увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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Службени гласник Града Бијељина

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-3/17
Бијељина
Датум,10.јануар2017.године

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: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 24.став а) Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15 и
8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-36-у2/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-36-у2/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих радова:
Уговарање вишка потребних радова приликом
реализације уговора који се односи на асфлатирање улице
Браће Лазић у МЗ Јања
Додатни уговор на Уговор број: 02-404-132/16 од
31.10.2016.године
III
Предвиђени максимални износ средстава за је
12.660,00 КМ (без ПДВ-а), односно 14.812,22 КМ (са ПДВом). Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2017.годину
са буџетске ставке ‘’Изградња комуналне инфраструктуре
(путне, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање’’,
економски код: 511 100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24.став
а) Закона о јавним набавкама.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-4/17
Бијељина
Датум,12.јануар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

31. јануар 2017.

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 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке СKП-09/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 04.01.2017.године, а која се односи
на набавку услуга:”Усклађивање са рачуноводственим
стандардима и израда нових модула за информациони
систем за комуналну накнаду”, понуду је доставио следећи
понуђач:
1 . ДОО „МAPSOFT“Београд
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено је
да je понуђенa цијенa знатно већа од средстава предвиђених
буџетом уговорног органа. Предвиђени износ за предметну
јавну набавку је 10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом), а понуђена
цијена је 33.696,00 КМ (са ПДВ-ом).
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од
обезбјеђених средстава за предметну набавку.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-181/16 од
23.01.2017.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
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”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-181/16
Бијељина
Датум:24.јануар 2017.године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

31. јануар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

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 – Услуге текућег и превентивног
одржавања информационог система за увезивање матичних
канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле
приступа интернету током 2017. и 2018.годину, објављеног
на веб страници Града Бијељина 21.12.2016. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације
1. Понуђач Д.О.О. ‘’ЕЛИТ-М’’ Бијељина испуњава
услове претквалификације у предмету јавне набавке –
Услуге текућег и превентивног одржавања информационог
система за увезивање матичних канцеларија и услуге
коришћења e-mail сервера и контроле приступа интернету
током 2017. и 2018.годину, шифра: СЗП-15/16
2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани тендерском документацијом.
Образложење
Дана 21.12.2016. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке Услуге
текућег и превентивног одржавања информационог система
за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења
e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2017.
и 2018.годину. Основ за вођење преговарачког поступка
је прописан чланом 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним
набавкама: „када се због суштинских, доказивих техничких
или умјетничких радова, или због разлога који се односе на
заштиту ексклузивних права уговор може додијелити само
одређеном добављачу” Уговором бр.02-404-159/2009 од
01.09.2009.године који је закључен са ДОО”Елит М”Бијељина
извршена је набавка и монтажа система за повезивање
зграде општине и мјесних канцеларија у јединствену
рачунарску мрежу (ИС).У складу са Уговором бр.02-40455/2010 од 26.03.2010.године који је закључен са ДОО”Елит
М”Бијељина користе се услуге mail сервера и контроле
приступа интернету. Будући да је фирма ДОО”Елит М”
урадила наведени систем и да је једина оспособљена за
одржавање, измјену и дораду постојећег система ИС, са
истим се покреће преговарачки поступак без објављивања
обавјештења.
У фази претквалификације понуђач д.о.о. ‘’Елит-М’’
Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 29.12.2016.
године у 08:30 часова доставио је захтјев за учешће.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 29.12.2016. године доставила
Градоначелнику Записник и Извјештај о раду за доношење
Одлуке о резултатима претквалификације, којом се треба
утврдити квалификованост понуђача ДОО ‘’Елит-М’’,
Бијељина.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено је
да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, и да
понуђач Д.О.О.’’ЕЛИТ-М’’ испуњава претквалификационе
услове прописане тендерском документацијом, те је
одлучено као у диспозитиву, а у складу са чланом 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
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Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број:02-404-175/16
Бијељина
Датум:29.децембар 2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. 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) у преговарачком
поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне
набавке –Уговарање непредвиђених радова приликом
реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у
Новом Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404109/16 од 24.08.2016.године, објављеног на веб страници
Града Бијељина 26.12.2016. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач за јавну набавку - Уговарање
непредвиђених радова приликом реализације уговора који
се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања –
додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од 24.08.2016.
године, шифра: СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 је понуђач:
Д.О.О. ‘’DIS company’’ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 9.859,36 КМ (са ПДВ-ом).
Образложење
Дана 26.12.2016. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке Уговарање
непредвиђених радова приликом реализације уговора
који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу
Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од
24.08.2016.године. Основ за вођење преговарачког поступка
је прописан чланом 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним
набавкама: „у случају уговора о јавној набавци радова који
нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у
првобитно закључени уговор, али који усљед непредвиђених
околности, постану неопходни за извршење или извођење
у њима описаних радова, и када се такви додатни радови
не могу, технички или економски, одвојити од основног
уговора без већих непогодности за уговорни орган.Такав
уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен
основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за
додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног
уговора“.
У складу са Закључком бр.02-014-1-1083/16 од
23.08.2016.године, Закључком о допуни закључка бр.02014-1-1141/16 од 02.09.2016.године Извјештајем Надзорног
органа бр.02-404-109/16-лот 4 од 01.12.2016.године,
Програмом о допуни програма о начину коришћења
новчаних средстава прикупљених на основу прихода од
посебних водних накнада за 2016.годину бр.01-022-64/16
од 02.12.2016.године и Сагласности за израду додатног
уговора бр.02-014-1-2563/16 од 12.12.2016.године, покренут
је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за
Уговарање непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом
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Насељу Јања - додатни уговор на уговор бр: 02-404-109/16
– Лот 4 од 24.08.2016. године.Укупна вриједност основног
уговора 49.855,38 КМ (са ПДВ-ом), предвиђени износ
средстава за непредвиђене радове 9.900,00 КМ (са ПДВом), што износи 19,86 % од вриједности основног уговора.
Преговори су проведени са извођачем радова ДОО „Dis
company“ Доња Чађавица, са којим је закључен основни
уговор бр.02-404-109/16-лот 4 од 24.08.2016.године.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’DIS
company’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
04.01.2017. године у 09:32 часова доставио је захтјев за
учешће.
Одлуком о резултатима претквалификације
број:02-404-177/16 од 04.01.2017.године утврђено је да
понуђач Д.О.О. ‘’DIS company’’ Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом
Након разматрања почетне понуде утврђено је
да је иста испунила све услове прописане тендерском
документацијом (услове везане за чланове 45.ЗЈН), те
је понуђач изјавио на Записник број:02-404-177/16 од
04.01.2017.године да се његова почетна понуда има сматрати
коначном понудом и да је не намјерава мијењати у било
којем дијелу.
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:02-404-177/16
Бијељина
Датум: 04.јануар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13)
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) у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке – Услуге текућег и превентивног
одржавања информационог система за увезивање матичних
канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле
приступа интернету током 2017. и 2018.годину, објављеног
на веб страници Града Бијељина 21.12.2016. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач за јавну набавку - Услуга
текућег и превентивног одржавања информационог
система за увезивање матичних канцеларија и услуге
коришћења e-mail сервера и контроле приступа интернету
током 2017. и 2018.годину, шифра: СЗП-15/16 је понуђач:
Д.О.О. ‘’ЕЛИТ-М’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу
од 26.999,48 КМ (са ПДВ-ом).
Образложење
Дана 21.12.2016. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке Услуге
текућег и превентивног одржавања информационог система
за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења
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e-mail сервера и контроле приступа интернету током 2017.
и 2018.годину. Основ за вођење преговарачког поступка
је прописан чланом 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним
набавкама: „када се због суштинских, доказивих техничких
или умјетничких радова, или због разлога који се односе на
заштиту ексклузивних права уговор може додијелити само
одређеном добављачу” Уговором бр.02-404-159/2009 од
01.09.2009.године који је закључен са ДОО”Елит М”Бијељина
извршена је набавка и монтажа система за повезивање
зграде општине и мјесних канцеларија у јединствену
рачунарску мрежу (ИС).У складу са Уговором бр.02-40455/2010 од 26.03.2010.године који је закључен са ДОО”Елит
М”Бијељина користе се услуге mail сервера и контроле
приступа интернету. Будући да је фирма ДОО”Елит М”
урадила наведени систем и да је једина оспособљена за
одржавање, измјену и дораду постојећег система ИС, са
истим се покреће преговарачки поступак без објављивања
обавјештења.
У фази претквалификације понуђач д.о.о. ‘’Елит-М’’
Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 29.12.2016.
године у 08:30 часова доставио је захтјев за учешће.
Одлуком о резултатима претквалификације број:02404-175/16 од 29.12.2016.године утврђено је да понуђач ДОО
‘’ЕЛИТ-М’’ Бијељина испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом
Након разматрања почетне понуде утврђено је
да је иста испунила све услове прописане тендерском
документацијом (услове везане за чланове 45.,47. и 52. ЗЈН),
те је понуђач изјавио на Записник број:02-404-175/16 од
29.12.2016.године да се његова почетна понуда има сматрати
коначном понудом и да је не намјерава мијењати у било
којем дијелу.
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:02-404-175/16
Бијељина
Датум:30.децембар 2016.године

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 – Уговарање непредвиђених радова приликом
реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у
Новом Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404109/16 од 24.08.2016.године, објављеног на веб страници Града
Бијељина 26.12.2016.године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације
1. Понуђач Д.О.О. ‘’DIS company’’ Бијељина испуњава
услове претквалификације у предмету јавне набавке –
Уговарање непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом
Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од
24.08.2016.године,, шифра: СКП-31 (ц2,4 лота)-лот4-у1/16
2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду и
учествовати на преговорима у терминима који су дефинисани
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тендерском документацијом.
Образложење
Дана 26.12.2016. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке Уговарање
непредвиђених радова приликом реализације уговора који
се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања –
додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од 24.08.2016.
године. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан
чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама: „у
случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у
првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени
уговор, али који усљед непредвиђених околности, постану
неопходни за извршење или извођење у њима описаних
радова, и када се такви додатни радови не могу, технички
или економски, одвојити од основног уговора без већих
непогодности за уговорни орган.Такав уговор може се
закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор,
а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не
може прећи 20% од вриједности основног уговора“.
У складу са Закључком бр.02-014-1-1083/16 од
23.08.2016.године, Закључком о допуни закључка бр.02-0141-1141/16 од 02.09.2016.године Извјештајем Надзорног органа
бр.02-404-109/16-лот 4 од 01.12.2016.године, Програмом о
допуни програма о начину коришћења новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од посебних водних
накнада за 2016.годину бр.01-022-64/16 од 02.12.2016.године и
Сагласности за израду додатног уговора бр.02-014-1-2563/16
од 12.12.2016.године, покренут је преговарачки поступак
без објављивања обавјештења за Уговарање непредвиђених
радова приликом реализације уговора који се односи на
ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања - додатни уговор на
уговор бр: 02-404-109/16 – Лот 4 од 24.08.2016. године.Укупна
вриједност основног уговора 49.855,38 КМ (са ПДВ-ом),
предвиђени износ средстава за непредвиђене радове 9.900,00
КМ (са ПДВ-ом), што износи 19,86 % од вриједности основног
уговора. Извођач радова ДОО „Dis company“ Доња Чађавица,
са којим је закључен основни уговор бр.02-404-109/16-лот 4
од 24.08.2016.године, позван је да достави захтјев за учешће и
понуду за предметну јавну набавку.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’DIS company’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 04.01.2017.
године у 09:32 часова доставио је захтјев за учешће.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 04.01.2017. године доставила
Градоначелнику Записник и Извјештај о раду за доношење
Одлуке о резултатима претквалификације, којом се треба
утврдити квалификованост понуђача Д.О.О. ‘’DIS company’’
Бијељина.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани,
и да понуђач Д.О.О. ‘’DIS company’’ Бијељина испуњава
претквалификационе
услове
прописане
тендерском
документацијом, те је одлучено као у диспозитиву, а у складу
са чланом 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:02-404-177/16
Бијељина
Датум:04.јануар.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. и 72. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и
члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15 и 08/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-08/16
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
05.12.2016.године и Службеном гласнику БиХ број: 92/16
од 09.12.2016.године, а која се односи на јавну набавку
радова: Адаптација Ватрогасног дома Бијељина – Јања и
уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ, бира се
као најповољнији понуђач – ДОО’’Призма’’ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од 14.696,14 КМ (са ПДВ-ом), а
у складу са чланом 72.став 3) Закона о јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком број:02-404-172/16 од 28.12.2016.године,
као најповољнији понуђач изабран је ДОО ‘’Расимградња’’
Градачац са понуђеном цијеном у износу од 12.686,66 КМ (са
ПДВ-ом).
Понуђач ДОО ‘’Расимградња’’ Градачац био је
обавезан у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке да
достави оригинал или овјерене копије докумената којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
и 47. Закона о јавним набавкама.
Понуђач ДОО’’Расимградња’’ Градачац није у
наведеном року доставио тражену документацију, те се
приједлог уговора у складу са чланом 72.став 3) Закона
о јавним набавкама додијељује понуђачу ДОО ‘’Призма’’
Бијељина чија је понуда на ранг листи одмах након понуде
најупјешнијег понуђача
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у
поступку.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-172/16
Бијељина
Датум:13.јануар.2016

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
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члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-21/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 29.12.2016.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.01/17 од 06.01.2017.године,
а која се односи на набавку услуга: Редовно одржавање
свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина , понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Tелефонија Видаковић“ Добој са понуђеном
цијеном у износу од: 44.990,01 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-178/16 од
18.01.2017.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”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-178/16
Бијељина
Датум:20.јануар 2017

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 62. Статута
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Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-32/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 29.12.2016.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.01/17 од 06.01.2017.године,
а која се односи на набавку радова: “ Израда и одржавање
вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 34.989,14 KM (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-179/16 од
20.01.2017.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”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-179/16
Бијељина
Датум:24.јануар 2017.године

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 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-05/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.12.2016.године , а која се односи
на набавку услуга: “Израда геодетског елабората за
провођење експропријације непокретности по допуни
појаса експропријације некретнина потребног за сервисну
саобраћајницу са обје стране ријеке Јања у 4 . фази (у
дужини од око 3900 м, око 130 парцела)у склопу пројекта
уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па
узводно на дужини од сса 8,0 км укључујући заштиту од
брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи,“ понуде
су доставили следећи понуђачи:

Лука

1. ДОО „Геопројект“, Бања Лука
2. ДОО“Геоново“, Источно Сарајево
3. Институт за грађевинарство „ИГ“ ДОО, Бања
4. ДОО „Геоматик“, Бијељина

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да је понуда најповољнијег понуђача Институт за
грађевинарство“ИГ“ ДОО, Бања Лука у износу од 5.733,00
КМ, неприродно ниска.
Дана 12.01.2017.године, понуђачу је упућен захтјев
за образложење цијене, а понуђач је своје образложење
доставио дана 13.01.2017.године. Након детаљног увида и
анализе истог, Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине је својим дописом бр.02/337-1-65/17 од 23.01.2017.године да је понуђена цијена
неприхватљива и да образложење не одговара стварним
обавезама током реализације уговора из сљедећих разлога:
У прегледу трошкова понуђач је за трошкове катастра,
провођења, стубића (међници9 и слично, понудио цијену
од 2.600,00 КМ.
Предмет јавне набавке је Израда геодетског
елабората за провођење екпропријације непокретности по
допуни појаса експропријације некретнина потребних за
сервисну саобраћајницу са обје стране ријеке Јања у 4. фази
( у дужини од око 3.900м, око 130 парцела) у склопу пројекта
уређења доњег тока ријеке Јање, од ушћа у ријеку Дрину, па
узводно на дужини од сса 8,0км, укључујући заштиту од
брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи.
Цијепањем 130 парцела, формираће се још 130 нових
парцела, што је укупно 260 парцела.
На упит Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине упућеном Републичкој управи за
геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица
Бијељина,добијен је одговор да накнада за прибављање
ПЛ.ЗКИ износи 30,00 КМ по парцели, што укупно износи
3.900,00 КМ, те копије катастарског плана.
За обиљежавање парцела потребно је око 300
међних биљега. Цијена истих на тржишту ( извор ДОО „BNpro“Сарајево) износи 7,20 КМ што додатно повећава цијену
за 2.160,00 КМ.
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Према подацима „ИГ“ ДОО Бања Лука предвиђени
трошкови:
- трошкови особља: 1.500,00 КМ
- путни трошкови: 1.000,00 КМ
- трошкови обраде и штампе: 233,00 КМ
- остали трошкови: 400,00 КМ
Што укупно износи 9.193,00 КМ.
Узимајући у обзир горе наведено став Одјељења
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине је да је образложење понуђене цијене Института
за грађевинарство „ИГ“ ДОО, Бања Лука неприхватљиво,
односно да се предметне услуге не могу извести за понуђену
цијену.
На основу свега наведеног понуда Институт за
грађевинарство „ИГ“ ДОО,Бања Лука није прихватљива , те
је елиминисана из поступка оцјене понуда.
Понуде ДОО „Геопројект“, Бања Лука, ДОО
„Геоново“ Источно Сарајево и ДОО „Геоматик“ Бијељина
у потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено
вредновање
1. ДОО “Геоматик” Бијељина
2. ДОО”Геоново”Источно Сарајево
3. ДОО “ Геопројект” Бања Лука

8.424,00 КМ
8.775,00 КМ
15.713,10 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Геоматик“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 8.424,00 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-176/16 од
24.01.2017.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 у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ 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.
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VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-176/16
Бијељина
Датум:25.јануар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

31. јануар 2017.

понудом и да је не намјерава мијењати у било којем дијелу.
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- 4/17
Бијељина
Датум:30.јануар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		

		

На основу члана 43. 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) у преговарачком поступку без објаве
обавјештења о набавци, предмет јавне набавке –– Уговарање
вишка потребних радова приликом реализације уговора који
се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања – додатни
уговор на уговор број:02-404-132/16 од 31.10.2016.године,
објављеног на веб страници Града Бијељина 16.01.2017. године,
Градоначелник доноси:

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број,
97/16), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) и чланова 6. и 7.
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 и 23/13),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач за јавну набавку - – Уговарање
вишка потребних радова приликом реализације уговора који
се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања – додатни
уговор на уговор број:02-404-132/16 од 31.10.2016.године,
шифра: СКП-36 –у2/16 је понуђач: Д.О.О. ‘’ИЗГРАДЊА’’ Теочак
са понуђеном цијеном у износу од 14.812,20 КМ (са ПДВ-ом).
		
Образложење
Дана 16.01.2017. године, објавом на веб страници града
Бијељина, покренут је поступак набавке –– Уговарање вишка
потребних радова приликом реализације уговора који се
односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања – додатни уговор
на уговор број:02-404-132/16 од 31.10.2016.године. Основ за
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 21. став 1.
тачка а) Закона о јавним набавкама: „у случају уговора о јавној
набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани
пројекат или првобитно закључени уговора, али који усљед
непредвиђених околности, постану неопходни за извршење
или извођење у њима описаних радова и када се такви додатни
радови не могу технички или економски одвојити од основног
уговора без већих непогодности за уговорни орган’’. На основу
наведеног, а у складу са извјештајем надзорног органа број
02-404-132/16 од 15.11.2016.године и сагласности за израду
додатног уговора број:02-014-1-2454/16 од 28.11.2016.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О.
‘’ИЗГРАДЊА’’ Теочак, као једини учесник у поступку, дана
27.01.2017. године у 10:10 часова доставио је захтјев за учешће.
Одлуком о резултатима претквалификације број:02404-4/17 од 27.01.2017.године утврђено је да понуђач Д.О.О.
‘’ИЗГРАДЊА’’ Теочак испунио услове претквалификације
прописане тендерском документацијом
Након разматрања почетне понуде утврђено
је да је иста испунила све услове прописане тендерском
документацијом (услове везане за чланове 45.и 46.ЗЈН), те је
понуђач изјавио на Записник број:02-404-4/17 од 27.01.2017.
године да се његова почетна понуда има сматрати коначном

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У АКАДЕМСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ
I
У Рјешењу именовању Комисије за додјелу
студентских стипендија у академској 2016/2017. години број:
02-67-49/2016 од 6. децембар 2016.године, у тачки I под редним
бројем 2. члан Комисије Амира Воденчаревић замјењује се
Љубицом Млађеновић.
II
Остали дијелови Рјешења остају неизмјењени.
III
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-67-1/2017
Бијељина,
Датум, 11. јануар 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 1.3а
Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку мандата
ЦИК БиХ из априла 2014. године и Упутства о примјени
члана 1.8 став (4) и члана 1.3 став (3) Изборног закона БиХ од
13.11.2014. године, дана 25.01.2017.године , донијела је следећу
ОДЛУКА
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и
додјели мандата следећем квалификованом кандидату

31. јануар 2017.

Службени гласник Града Бијељина

I
Велинки Станојевић изабраном члану Савјета
МЗ Бријесница, престаје мандат члана Савјета МЗ који је
добила на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
II
Мандат члана Савјета МЗ Бријесница се додјељује
Ракић Зорану, следећем квалификованом кандидату,
имајући у виду резултате избора утврђене Одлуком о
потврђивању резултата избора за чланове Савјета мјесних
заједница на територији Града Бијељина 2015.године
број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, објављена у
Службеном гласнику Града Бијељина број 7, дана 09.04.2015.
године, а који се односе на МЗ Бријесница.
Образложење
Након проведних избора за чланове Савјета
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и
предсједник Савјета. Дана 05.01.2017.године Градској
изборној комисији Бијељина је достављена изјава
Станојевић Велинке о одбијању мандата у Савјету МЗ
Бријесница. Иначе, у изјави се наводи да је разлог одбијања
мандата промјена пребивалишта Велинке Станојевић .
Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова на
листи Савјета МЗ Бријесница, Ракић Зорана да достави
изјаву о прихватању/одбијању мандата члана Савјета МЗ
Бријесница.
Изјава Ракић Зорана која је ГИК-у Бијељина
достављена дана 25.01.2017.године, прописно је овјерена у
складу са одредбама члана 1.10 тачка 1 Изборног закона БиХ
и члана 13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК
БиХ из априла 2014. године.
У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа
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власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну
одлуку.
Ова Одлука је коначна.
Број: 029Б-03-1-002/17
Бијељина, 25.01.2017. године

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-90/16 од 03.01.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 145 упис регистрације Заједнице
етажних власника „КРУШЕВАЧКА 4“ улица Крушевачка
бр. 4 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„КРУШЕВАЧКА 4“ улица Крушевачка бр. 4 Бијељина,
Регистарски лист број: 145.
Оснивачи: 23 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности, а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступници: Крсто Васић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-90/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 03. јануар 2017. године

		

ПРЕДСЈЕДНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић,с.р.
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31. јануар 2017.

САДРЖАЈ
АКТА ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ
ДУЖНОСТИ
ИЗМЕЂУ
ИМЕНОВАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉАЊЕ
ЛИЦА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
1
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСУГА ШИФРА: СКП-06-Н1
(2ЛОТ-а)/16

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-36-Y2/16

3.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ СКП-09/16

4.

ОДЛУКА
О
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕБ
БИЈЕЉИНА)

РЕЗУЛТАТИМА
(Д.О.О.“ЕЛИТ-М“

3

5.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ О НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
(Д.О.О
„DIS
COMPANY“
3
БИЈЕЉИНА)

6.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
4
ПОНУЂАЧА (Д.О.О.“ЕЛИТ-М“ БИЈЕЉИНА)

7.

ОДЛУКА
О
РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ (Д.О.О „DIS COMPA4
NY“ БИЈЕЉИНА)

8.

ОДЛУКА

О

ИЗБОРУ

НАЈПОВОЉНИЈЕГ

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5
ТВЈ-08/16
9.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-21/16

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-32/16
11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
СКП-Н-05/16
12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
8
ПОНУЂАЧА (Д.О.О „ИЗГРАДЊА“ ТЕОЧАК)
13. РЈЕШЕЊЕ
О
ИЗМЈЕНИ
РЈЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕТСКИ СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ
8
2016/2017 ГОДИНИ
АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1.

1.

ОДЛУКА
О
ИЗАБРАНОМ
БРИЈЕСНИЦА
СЉЕДЕЋЕМ
КАНДИДАТУ

ПРЕСТАНКУ
МАНДАТА
ЧЛАНОМ
САВЈЕТА
МЗ
И
ДОДЈЕЛИ
МАНДАТА
КВАЛИФИКОВАНОМ

8

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРУШЕВАЧКА 4“
9
БИЈЕЉИНА

31. јануар 2017.
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

