
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII 6. Септембар 2017. године  БРОЈ 18 / 2017

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.97/16), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17),  члана 
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске 
резерве у укупном износу од 2.000,00 КМ  Милошевић Пери 
из Средњег Драгаљевца, на име помоћи за санацију штете на 
породичној кући настале услед пожара.  

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 416 100 „текуће 
помоћи-ванредне помоћи“ ПЈ Кабинет Градоначелника. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на 
текући рачун Милошевић Пере број: 554-402-003845-01-47. 

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

Број: 02-014-1-1198/17
Б и ј е љ и н а,                                                                             
Датум, 14.август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:ОЗП-14-У1/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под 

шифром: ОЗП-14-у1/17

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

УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, 
ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 1 НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР 

БРОЈ: 02-404-81/17 ОД 12.06.2017.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.692,30 КМ (без ПДВ) 
односно 3.150,00КМ (са ПДВ).Средства  се обезбјеђују 
из буџета за 2017. годину са буџетске ставке ‘’ Средства 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката 
у власништву општине’’, економски код: 511200; 
потрошашка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 24. 
Закона о јавним набавкама

V
 Предвиђени  рок  за реализацију предметних 
радова је 20 (двадесет) дана од дана потписивања 
додатног Уговора 1.

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:02-404-151/17
Бијељина, 
Датум:17. август 2017.године

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-17 (4Лот-а)/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-17 (4Лот-а)/17

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

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У СЕЗОНИ 

2017/2018

 ЛОТ 1 – ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2017/2018 – РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
СВИХ УЛИЦА У БИЈЕЉИНИ И ЈАЊИ

 ЛОТ 2 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2017/2018 – РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – 
ИСТОЧНИ ДИО

 ЛОТ 3 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2017/2018 – РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – 
СЈЕВЕРНИ ДИО

 ЛОТ 4 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СЕЗОНИ 2017/2018 – РАД КОМПЛЕТНЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ И ПОСИПАЊУ 
ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА – 
ЗАПАДНИ ДИО

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 153.846,17 КМ                   
(безПДВ-а) односно 180.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За Лот 1 предвиђени максимални износ 
средстава је 76.923,08 КМ (без ПДВ-а) односно 90.000,00 

КМ (са ПДВ-ом); За Лот 2 предвиђени максимални износ 
средстава је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) оносно 30.000,00 
КМ (са ПДВ-ом); За Лот 3 предвиђени максимални износ 
средстава је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) оносно 30.000,00 
КМ (са ПДВ-ом) и за Лот 4 предвиђени максимални 
износ средстава је 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) оносно 
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
 
 Средства ће бити обезбијеђена  из буџета 
за 2018. годину са буџетске ставке:“Зимска служба“ 
економски код 412800; потрошачка јединица 0005170. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка. 

V
 Рок за реализацију услуга за све Лот-ове има се 
обавити најкасније од 15.11.2017.године, а крајњи рок 
завршетка је 01.04.2018.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:02-404-153/17       
Бијељина,                                                                                        
Датум:23. август 2017.године

  
 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), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: БиЗ-04/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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под шифром: БиЗ-04/17

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

САНИРАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ПЕТ ЈЕЗЕРА 
КОЈИ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
је 9.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 7.692,31 КМ 
(без ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 
2017.годину са буџетске ставке:’’Реконструкција и 
инвестиционо одржавање’’, економски код 511200; 
потрошачка јединица 0005180.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени крајњи рок завршетка је 30 
(тридесет) дана од дана увођења у посао.

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

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

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

Број:02-404-154/17       
Бијељина,
Датум:25.август 2017. 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 ) члана 18 и члана 88  Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 13/17) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-15/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: ДД-15/17

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И 
НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ I ФАЗА (ГРУБИ 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ 

И БЕТОНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ФАРМЕ)

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
203.418,80 КМ (без ПДВ-а), односно 238.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2017. 
годину са буџетске ставке: ‘’Набавка грађевинских 
објеката – инвестиције у образовање’’ економски код: 
511 100 , потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних 
радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, 
а извођач ће бит уведен у посао у року од 10 (десет) 
дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број:02-404-155/17       
Бијељина,
Датум:04. септембар 2017. године

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 ) 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), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: КГН-17/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под 
шифром: КГН-17/17

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће 
се јавна набавка следећих услуга :

МЕДИЈСКА АФИРМАЦИЈА УЛОГЕ МЈЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
И ПОДСТИЦАЊЕ АКТИВНИЈЕГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 
У ПОСЛОВИМА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПУТЕМ 

КАБЛОВСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ КАНАЛА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.500,00 КМ (без ПДВ-а), 
односно 4.095,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства се обезбјеђују 
из буџета за 2017.годину са буџетске ставке: ’’Остале 
уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање)’’ 
– економски код 412700; потрошачка јединица 0005120.

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

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга  је 
од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.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:02-404-156/17
Бијељина, 
Датум:04. септембар 2017.године

 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 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке

КГН-02-п1/17
 
 Поступак јавне набавке КГН-02-п1/17: 
Набавка материјала за практичну наставу у склопу 
пројекта ‘’Прилика плус’’ – практична настава на 
радном мјесту,поништава се у складу са чланом 69 
став 2) тачка д) Закона о јавним набавкама из разлога 
што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Одлуком о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-142/17 од 02.08.2017.године, као 
најповољнији понуђач изабран је ДОО ‘’Мега дрво’’ 
Бијељина ,са понуђеном цијеном у износу од 4.844,08 
КМ (без ПДВ-а).
 Понуђач ДОО „Мега дрво’’Бијељина  био је 
обавезан у року од 3 (три) 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,  а члан 
групе понуђача ДОО „МЗ промет“ Бијељина је био 
обавезан да у року од три дана од дана пријема Одлуке, 
достави оригинал или овјерене копије докумената 
којима потврђује вјеродостојност достављених изјава 
из члана 45.Закона о јавним набавкама.
 Понуђач ДОО „Мега дрво“ Бијељина је 
доставио сву потребну  документацију којом 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из 
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама, док је члан 
групе понуђача ДОО „МЗ промет“ Бијељина доставио 
дио доказа из члана 45. Закона о јавним набавкама. 
Наведени понуђач није доставио Потврду надлежне 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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институције о уредно измиреним обавезама по 
основу директних и индиректних пореза. Обзиром 
да је достављена документација непотпуна, понуда се 
сматра неприхватљивом.

 Сходно наведеном, а у складу са чланом 72. и 
чланом 69. став 2) тачка д) Закона о јавним набавкама, 
поступак јавне набавке се поништава.

  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.

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

Број:02-404- 142/17
Бијељина, 
Датум:17. август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-12(2 лота)-лот 2-п1/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
23.05.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.41/17 од 
09.06.2017.године, а која се односи на набавку услуга: 
“Осигурање и регистрација службених аутомобила 
Градске управе Града Бијељина ”,понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1.  „Дрина осигурање“а.д. Милићи
 2. „Нешковић осигурање“ а.д. Бијељина

 3. „Дунав осигурање“ а.д. Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда “Дунав осигурање” а.д. 
Бијељина није испунила услове предвиђене тачком 
28. тендерске документације из разлога што Нацрт 
уговора није потписан и овјерен од стране понуђача. 
 Понуда “Нешковић осигурање” а.д. Бијељина  
елиминисана је из  разлога што је цијена понуде знатно 
већа од средстава предвиђених за предметну набавку.
 Понуда  “Дрина осигурање” а.д. Милићи у 
потпуности је испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
 „Дрина осигурање“ а.д., Милићи са понуђеном 
цијеном у износу од: 17.896,49 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-141/17 
од 08.08.2017.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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  
у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама (Сл.гласник БИХ,бр.39/14),поништити 
поступак јавне набавке. 

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 
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-141/17
Бијељина, 
Датум:17. август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ПР-02-п1/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка,  објављеном на Порталу јавних набавки дана 
27.07.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.54/17 од 
28.07.2017.године, а која се односи на набавку услуга: 
“Општа систематска дератизација на подручју Града 
Бијељина“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Еко заштита“ 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 „Еко заштита“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у  износу од: 31.800,00 КМ (без ПДВ-а) 
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-140/17 
од 14.08.2017.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- 140/17
Бијељина, 
Датум:17. август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке ПЉ-03/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, 
објављеном на Web страници Градске управе дана 
31.07.2017. године а која се односи на набавку услуга: 
“Израда шумско-привредне основе за приватне шуме 
на подручју града Бијељина за период од 01.01.2018.до 
31.12.2027. ”,понуду је доставило следећи понуђач:

 1.  ДОО „Шума план“ Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјеле понуде 
установљено је да је иста у потпуности  испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом, те 
је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО „Шума план“ Бања Лука са понуђеном 
цијеном у износу од 67.100,00 КМ (без ПДВ-а)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-143/17 
од 15.08.2017. 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 5 дана од дана 
пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-143/17
Бијељина, 
Датум:17. август 2017. године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-18(ц1,2 лота)/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 08.06.2017.године  и у Сл.гласнику БиХ бр.70/17 
од 30.06.2017.године, а која се односи на набавку 
услуга: “Уређење комуналне инфраструктуре из 
водопривредних наканада ”,понуде су доставили 
следећи понуђачи:
 
 Лот 1: Чишћење и уређење бујичних потока на 

подручју МЗ ‘’Љељенча’’
 
 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

 Лот 2: Чишћење канала у МЗ ‘’Хасе’’

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина
 2. ДОО „Неш-коп“ Љељенча
 3. ДОО „Јовић С&Д“Угљевик

II 
 Лот 1: Чишћење и уређење бујичних потока на 
подручју МЗ ‘’Љељенча’’

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО”ПГП Градитељ” 
Бијељина није испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом из разлога што понуђач 
није доставио Изјаву о достављању лиценце за 
инжењера.
 Понуда ДОО”Јовић С&Д” Угљевик  у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 
,оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
 ДОО  „Јовић С&Д“ Угљевик са понуђеном 
цијеном у износу од: 30.600,00  КМ (без ПДВ-а)

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 
5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 
оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из 
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  
у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним 
набавкама (Сл.гласник БИХ,бр.39/14),поништити 
поступак јавне набавке. 

 Лот 2: Чишћење канала у МЗ ‘’Хасе’’

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је понуда ДОО “Неш-коп” Љељенча није 
испунила услове предвиђене тачком 15 тендерске 
документације из разлога што понуда није чврсто 
увезана на начин којим се онемогућује накнадно 
вађење или уметање листова( књижни увез или 
осигурање јемствеником).
 Понуде ДОО “Радиша” Бијељина и ДОО “Јовић 
С&Д” Угљевик  у потпуности су испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
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задовољавајуће понуде извршено вредновање

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина 13.273,12 КМ 
(без ПДВ-а)
 2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 17.012,80 КМ 
(без ПДВ-а) 

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  „Радиша“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 13.273,12 КМ (без ПДВ-а)

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 
5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави 
оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из 
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама.
 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.

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-119/17 
од 10.08.2017.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”

Број:02-404-119/17
Бијељина, 
Датум:23. август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке СКП-36/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка са закључивањем оквирног споразума, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 
02.08.2017. године и Службеном гласнику БиХ 
бр. 56 дана 04.08.2017. године а која се односи на 
набавку радова’’ АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ, 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНA,понуде 
је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Бук промет“ 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, утврђена и оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 461.507,90 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-145/17 
од 23.08.2017. 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    
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могла бити уручена квалификованом кандидату или 
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-145/17
Бијељина, 
Датум:24.август 2017.године

 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 
ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ’’НАБАВКУ И 
УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ 
УГОВОР БРОЈ 1 НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 
02-404-81/17 ОД 12.06.2017.ГОДИНЕ, објављеног 
на веб страници Града Бијељина 24.08.2017. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације 

у поступку јавне набавке радова ОЗП-14-У1/17

 1. Понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина 
испуњава услове претквалификације у предмету 
јавне набавке – УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА 
У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ НА ’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА 
ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 1 
НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 02-404-81/17 ОД 
12.06.2017.ГОДИНЕ. 

 2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани тендерском документацијом.
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 24.08.2017. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак 
набавке - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У 
СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ НА ’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА 
ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 1 
НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 02-404-81/17 ОД 

12.06.2017.ГОДИНЕ. Основ за вођење преговарачког 
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним 
набавкама.
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, 
дана 01.09.2017. године у  доставила је захтјев за 
учешће.
 Комисија за јавне набавке је након процеса 
оцјене захтјева за учешће, дана 01.09.2017. године 
доставила Градоначелнику Записник за доношење 
Одлуке о резултатима претквалификације, којом се 
треба утврдити квалификованост понуђача ДОО 
‘’ПРИЗМА’’, Бијељина.
 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:  02-404-151/17  
Бијељина,  
Датум:01. септембар.2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-38/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 08.08.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.57/17 
од 11.08.2017.године, а која се односи на набавку 
радова: Изградња кружне раскрснице „Блед“, понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1.  ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
 2.  ДОО „Монт градња“ Угљевик
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II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО “Монт градња” 
Угљевик није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из разлога што у Уговору о 
изнајмљивању опреме која се односи на асфалтну базу, 
није наведено да се исти односи на предметну јавну 
набавку (тачка 2.3. тендерске документације), а није 
достављена ни употребна дозвола за асфалтну базу 
(тачка 2.2. тендерске документације) него Рјешење о 
одобрењу употребе комплекса асфалтне базе.

 Понуда  ДОО “Бијељина пут” Бијељина  у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, 
оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
 ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од:
110.129,88 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-144/17 
од 29.08.2017.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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке. 

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

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

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

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 
Града Бијељина”

Број:02-404-144/17
Бијељина, 
Датум:04.септембар 2017.године

 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’’,13/17), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ДД-07/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 11.08.2017.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.59/17 
од 18.08.2017.године, а која се односи на набавку 
радова: „Извођење радова на изградњи  петоразредне 
подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци 
VII  фаза – занатски радови “ понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО „Призма” Бијељина
 2. ДОО“Бук промет“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је су исте у потпуности  испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, извршено вредновање   
 
 1. ДОО“Призма“ Бијељина  256.026,28 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО“Бук промет” Бијељина  260.902,96 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у  износу од: 256.026,28 КМ (без ПДВ-а)
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 III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-148/17 
од 01.09.2017.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”

Број:02-404- 148/17
Бијељина, 
Датум:04. септембар 2017.године

 
 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 
ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ’’НАБАВКУ И 
УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ 
УГОВОР БРОЈ 1 НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 
02-404-81/17 ОД 12.06.2017.ГОДИНЕ, објављеног 
на веб страници Града Бијељина 24.08.2017. године, 
Градоначелник доноси:

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

набавке:  ОЗП-14-У1/17

 Најповољнији понуђач за јавну набавку – 
УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ 
НА ’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА 
ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 
1 НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 02-404-81/17 
ОД 12.06.2017.ГОДИНЕ, шифра: ОЗП-14-У1/17 је 

Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’ ‘Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу:

 - додатних радова у износу од: 2.649,80 КМ (без 
ПДВ-а)

О б р а з л о ж е њ е
 
 Дана 24.08.2017. године, објавом на веб 
страници града Бијељина, покренут је поступак 
набавке - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У 
СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ НА ’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА 
ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’, ДОДАТНИ УГОВОР БРОЈ 
1 НА ПОСТОЈЕЋИ УГОВОР БРОЈ: 02-404-
81/17 ОД 12.06.2017.ГОДИНЕ. Основ за вођење 
преговарачког поступка је прописан чланом 24. 
Закона о јавним набавкама. Уговором број: 02-
404-81/17 од 12.06.2017.године са понуђаче. Д.о.о. 
‘’Призма’’ Бијељина  закључен је уговор о извођењу 
радова -  ’’НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА 
ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА’’. Ресорном Одјељењу је од 
стране Републичке управе за геодетске и имовинско 
– правне послове Бања Лука подручна јединица 
Бијељина доставила захтјев за замјену дотрајалих 
врата на улазу у двориште старе грунтовнице. 
Власник парцеле као и објекта катастар Бијељина 
је Град Бијељина. Пошто захтјев није достављен 
на почетку године замјена поменутих врата није 
планирана у основном уговору, те је дата сагласност 
за израду додатног уговора.
 
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, 
дана 01.09.2017. године доставио  је захтјев за учешће у 
складу са позивом на преговарање.
 
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-151/17 од 01.09.2017.године утврђено је 
да је понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио 
услове претквалификације прописане тендерском 
документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба 
се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, 
филијала Бања Лука, путем уговорног органа.
           
Број: 02-404-151/17
Бијељина,
Датум:04 септембар 2017.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-81/17

I
 Именује се Комисија за примопредају радова 
по Уговору број: 02-404-81/17 од 12.6.2017. године 
закљученог са ДОО „Призма“ Бијељина (у даљем 
тексту: Комисија) у следећем саставу:

 1.  Радован Петровић, предсједник, 
 2.  Обрен Божић, члан, 
 3.  Ивица Стајић, члан.

II
 Задатак Комисије је да изврши примопредају 
радова који се односе на уградњу прозора за зграде у 
власништву Градске управе Града Бијељина, у складу са 
Уговором број: 02-404-81/17 од 12.6.2017. године и  да о 
томе сачини Записник и исти достави Градоначелнику 
и Одсјеку заједничких послова.

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

Број: 02-014-1-1336/17
Бијељина,
Датум, 4. септембар 2017. године 

 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 
1.3а став (3) Изборног закона БиХ од 13.11.2014. године, 
дана 07.08.2017.године , донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета 
МЗ и додјели мандата следећем квалификованом 

кандидату

I
 Милошу Жугићу изабраном члану Савјета 
МЗ Попови, престаје мандат члана Савјета МЗ који је 

добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, 
у складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.

II
 Мандат члана Савјета МЗ Попови се додјељује 
Митровић Владимиру, 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 Попови.
                                                       

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 24.07.2017.године 
у просторије Градске изборне комисије Бијељина је 
приступио члан Жугић Милош који је уједно изабран 
и за предсједника Савјета МЗ Попови и том приликом 
предао овјерену Изјаву о одбијању мандата у Савјету 
МЗ због одлазка у иностранство.

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној 
процедури тражи од следећег кандидата по броју 
освојених гласова на листи Савјета МЗ Попови, 
Митровић Владимира да  достави изјаву о прихватању/
одбијању мандата члана Савјета МЗ Попови.

 Изјава Митровић Владимира о прихватању 
мандата која је ГИК-у Бијељина достављена дана 
26.07.2017.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 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-03-1-035/17
Бијељина, 
Датум:07.08.2017. год

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић,с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 1.3а став (3) Изборног закона 
БиХ од 13.11.2014. године, дана 10.08.2017.године , 
донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета 
МЗ и додјели мандата следећем квалификованом 

кандидату

I
 Недиму Хуремовићу изабраном члану Савјета 
МЗ Јања, престаје мандат члана Савјета МЗ који је 
добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, 
у складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.

II
 Мандат члана Савјета МЗ Јања се додјељује 
Османбашић Џенани, 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 Јања.
                                                       

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 07.08.2017.
године у просторије Градске изборне комисије 
Бијељина је приступио члан Хуремовић Недим и том 
приликом предао овјерену Изјаву о одбијању мандата 
у Савјету МЗ .

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној 
процедури тражи од следећег кандидата по броју 
освојених гласова на листи Савјета МЗ Јања, 
Османбашић Џенане да  достави изјаву о прихватању/
одбијању мандата члана Савјета МЗ Јања.

 Изјава Османбашић Џенане о прихватању 
мандата која је ГИК-у Бијељина достављена дана 
10.08.2017.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 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-03-1-037/17
Бијељина, 
Датум:11. август 2017. године                                                                                     

 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 1.3а став (3) Изборног закона БиХ од 
13.11.2014. године, дана 22.08.2017.године , донијела је 
следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета 
МЗ и додјели мандата следећем квалификованом 

кандидату

I
 Дарку Ранкићу изабраном члану Савјета МЗ 
Црњелово Горње, престаје мандат члана Савјета МЗ 
који је добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. 
године, у складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног 
закона БиХ.

II
 Мандат члана Савјета МЗ Црњелово 
Горње се додјељује Стојановић Петри, 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 Црњелово Горње.

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић,с.р.
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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 07.08.2017.године 
у просторије Градске изборне комисије Бијељина је 
приступио члан Ранкић Дарко који је уједно изабран 
и за предсједника Савјета МЗ Црњелово Горње и том 
приликом предао овјерену Изјаву о одбијању мандата 
у Савјету МЗ због здравствених разлога.

 Након тога ГИК Бијељина по прописаној 
процедури тражи од следећег кандидата по броју 
освојених гласова на листи Савјета МЗ Црњелово 
Горње, Стојановић Петре да  достави изјаву о 
прихватању/одбијању мандата члана Савјета МЗ 
Црњелово Горње.

 Изјава Стојановић Петре о прихватању 
мандата која је ГИК-у Бијељина достављена дана 
11.08.2017.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 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-03-1-040/17
Бијељина, 
Датум:22. август 2017.године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-33/17 од 
22.08.2017. године, извршило је у регистру заједница 
Града Бијељина, у регистарском листу број: 169 
упис пререгистрације Заједнице етажних власника  
„СВЕТИ САВА 21“ улица Светог Саве бр. 21   Бијељина,  
са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СВЕТИ САВА 21“ улица Светог Саве бр. 21 Бијељина,  
Регистарски лист број: 169.
 
 Оснивачи: 13  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 Радмановић, 
предсједник Управног одбора заједнице етажних 
власника, заступа заједницу самостално и без 
ограничења.

Број:  02/3-372-33/17
Бијељина,                                                                      
Дана:  22.08.2017. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић,с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ОЗП-14-У1/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-17 (4ЛОТ-А)/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:БИЗ-04/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ДД-15/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-17/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-02-П1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ОЗП-12(2 ЛОТА)-ЛОТ 2-П1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПР-02-П1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПЉ-03/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-18(Ц1,2 ЛОТА)/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

СКП-36/17

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА 
ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ОЗП-14-У1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-38/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-07/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
:ОЗП-14-У1/17

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА ПО УГОВОРУ БРОЈ: 
02-404-81/17

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА МИЛОШУ 
ЖУГИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА МЗ 
ПОПОВИ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА НЕДИМУ 
ХУРЕМОВИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА 
МЗ ЈАЊА

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДАРКУ 
РАНКИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА МЗ 
ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ

ОГЛАСИ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СВЕТИ САВА 21“ 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


