
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 29. јул 2016. године  БРОЈ 19 / 2016

 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62 Статута града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
Градоначелник    д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  А
 о измјени Одлуке о локацијама за постављање

киоска на подручју Града Бијељина

I
 У одјељку I тачки 1. Одлуке о локацијама за 
постављање киоска на подручју Града Бијељина број 02-014-
1-273/16 од 08.03.2016. године исправља се техничка грешка 
која се односи на к.п. број локације на раскршћу улица 
Гаврила Принципа и Нушићеве тако да поред броја к.п. број 
6454/1 к.о. Бијељина 1 треба да стоји и к.п. број 6452 к.о. 
Бијељина 1.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Бијељина.

Број: 02-014-1-912/16 
Б и ј е љ и н а  
Датум, 14. јул 2016. године

 На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став 1. 
тачка ћ)  Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 4. Уредбе о 
садржају, облику и изгледу службене легитимације и значке 
инспектора Републичке управе за инспекцијске послове и 
инспектора у јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 125/10), Градоначелник 
Града Бијељина , дана 17. јуна 2016. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
О НАБАВЦИ  И  ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ 

ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ  ИНСПЕКТОРА У 
ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 У складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 125/10), одређује се набавка службених легитамација и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове, те 
се исте додјељују: 

 1.   Иконић Зорану , градски  инспектор рада
        службена легитимација и значка број 028

II
 Набавку, издавање службених легитамиција и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове као 
и вођење евиденције о истом спровешће начелник Одјељења 
за инспекцијске послове у сарадњи са Службом заједничких 
послова.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број :  02-014-1-807/16 
Б и ј е љ и н а,  
Датум: 17. јун 2016. године     

 На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став 1. 
тачка ћ)  Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 4. Уредбе о 
садржају, облику и изгледу службене легитимације и значке 
инспектора Републичке управе за инспекцијске послове и 
инспектора у јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 125/10), Градоначелник 
Града Бијељина , дана 19. априла 2016. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
О НАБАВЦИ  И  ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ  

ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ  ИНСПЕКТОРА У 
ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
   У складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 125/10), одређује се набавка службених легитамација и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове, те 
се исте додјељују: 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Јовић Драган, градски тржишни инспектор 
службена легитимација и значка број 001
 2.   Цвјетиновић Саша , градски тржишни инспектор 
службена легитимација и значка број 002
 3.   Крсмановић Миле , градски тржишни инспектор 
службена легитимација и значка број 003
 4. Миловановић Ајиша, градски тржишни 
инспектор службена легитимација и значка број 004
 5.   Симић Мирјана, градски тржишни инспектор 
службена легитимација и значка број 005
 6.  Дубравчевић Суада , градски тржишни инспектор
 службена легитимација и значка број 006
 7. Јовановић Младен, градски ветеринарски 
инспектор службена легитимација и значка број 007
 8. Цацановић Славиша, градски ветеринарски 
инспектор службена легитимација и значка број 008
 9. Петровић Драган, градски ветеринарски 
инспектор службена легитимација и значка број 009
 10. Миркановић Душко, градски ветеринарски 
инспектор службена легитимација и значка број 010
 11. Станкић Славиша, градски ветеринарски  
инспектор службена легитимација и значка број 011
 12. Згоњанин Мирела, градски пољопривредни 
инспектор службена легитимација и значка број 012
 13. Ђукић Неђељко, градски пољопривредни 
инспектор службена легитимација и значка број 013
 14. Гардашевић Радмила, градски здравствени 
инспектор службена легитимација и значка број 014
 15. Милановић Радинка, градски здравствени 
инспектор службена легитимација и значка број 015
 16. Никић Мира, градски инспектор за храну 
службена легитимација и значка број 016
 17. Токановић Јаворка, градски инспектор за храну 
службена легитимација и значка број 017
 18. Стевић Тривко, градски саобраћајни инспектор 
службена легитимација и значка број 018
 19. Петричевић Предраг, градски саобраћајни 
инспекторслужбена легитимација и значка број 019
 20. Петровић Радован, градски урбанистичко - 
грађевински инспектор службена легитимација и значка 
број 020
 21. Ресановић Александар, градски урбанистичко 
- грађевински инспектор службена легитимација и значка 
број 021
 22. Јовичић Драгиша, градски урбанистичко – 
грађевински  инспектор службена легитимација и значка 
број 022
 23. Цветиновић Марија, градски урбанистичко - 
грађевински инспектор службена легитимација и значка 
број 023
 24. Матковић Биљана , градски еколошки инспектор
 службена легитимација и значка број 024
 25. Петрић Милисав, градски водни инспектор 
службена легитимација и значка број 025
 26. Перић Зоран, шеф одсјека службена 
легитимација и значка број 026
 27. Јовановић Драган, шеф одсјека службена 
легитимација и значка број 027

II
 Набавку, издавање службених легитамиција и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове као 
и вођење евиденције о истом спровешће начелник Одјељења 

за инспекцијске послове у сарадњи са Службом заједничких 
послова.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број :  02-014-1-518/16                                                 
Б и ј е љ и н а,  
Датум: 19. април 2016. 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: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“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 08/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-07/16
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-07/16

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

 САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 23.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 19.658,12 (без 
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину 
са буџетске ставке : ‘’Издаци за остале вишегодипње засаде’’ 
економски код 511 500; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда.

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања Уговора до 31.12.2016.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.

  

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-118/16  
Бијељина,                                                                                        
Датум, 07. јул 2016. 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: 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 (‘’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 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-19(2 ЛОТА)/16
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга   под 
шифром: СКП-19(2 ЛОТА)/16

 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 2016/2017
 Лот 1 – Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању свих улица  у Бијељини и Јањи 
 Лот 2 –  Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању  путева на подручју града Бијељина 

III
 Предвиђени максимални износ средстава је за 
реализацију јавне набавке је 153.846,16  КМ (без ПДВ-а) 
односно 180.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 
85.470,09  КМ (без ПДВ) односно 100.000,00 КМ ( са ПДВ), за 
ЛОТ 2 средства у износу од  68.376,07 КМ (без ПДВ) односно 
80.00,00 КМ ( са ПДВ-ом)
 Средства и за Лот 1 и за Лот 2  су  обезбијеђена  из 
буџета за 2017. годину са буџетске ставке “Зимска служба“ 
економски код 412 800; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
за оба Лота  је од 15.11.2016. године до 01.04.2017. 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-119/16 
Бијељина,                                                                                        
Датум, 26. јул 2016. 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: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. 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 08/16), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/16

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БиЗ-05/16

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
Санација  и адаптација на стамбеним објектима  борачке 
категорије  становништва (који су у власништву града 
Бијељина)

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
20.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно  17.094,02 КМ (без ПДВ-а). 
Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.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 у року од 30 
(тридесет) дана од дана увођења у посао, а извођач ће бити 
уведен у посао 10 дана од дана потписивања уговора.

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

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-120/16 
Бијељина,                                                                                  
Датум, 26. јул 2016. 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: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) члана 18 и члана 88  Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, 
број: 24/15 и 08/16 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ  РOБА ШИФРА: КГН-07/16

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
КГН-07/16

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће 
се јавна набавка следећих роба: ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 
ФУНКЦИОНИСАЊУ  ОДСЈЕКА ЗА ЛЕР   И ЕИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава је  
3.147,30КМ (са ПДВ-ом) односно 2.690,00 КМ (без ПДВ-а). 
Средства су обезбијеђена са рачуна посебних намјена-
Донације (пројекат – „Прилика плус“)

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда. 

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке роба 
је двадесет дана од дана  закључивања 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”.
 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-121/16
Бијељина,                                                                                       
Датум, 28. јул 2016. 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: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18.  и члана 8.  Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 13  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 НАБАВКЕ

УСЛУГА ШИФРА: СЗП-19-П1/16

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: СЗП-
19-П1/16

II
 За потребе Одсјека  заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга:
 Израда акта  о процјени ризика  на радном мјесту

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00  КМ (без ПДВ-а) 
односно 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2016.годину са буџетске ставке ‘’Остали 
непоменути расходи’’, економски код 412 900; потрошачка 
јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем поступка додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама.

V
 Предвиђени крајњи рок завршетка пружања услуга 
је 90 дана од дана закључивања Уговора.

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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-123/16 
Бијељина,                                                                            
Датум, 28. јул 2016. године                                 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА

јавне набавке  СЗП-19/16 - Анекс II  дио Б
 
 Отказује се поступак јавне набавке услуга:“Израда 
аката о процјени ризика  на радном мјесту’’ , у складу са 
чланом 69. став 3) ЗЈН због разлога који су изван контроле 
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 
покретања поступка јавне набавке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 У поступку јавне набавке услуга:“Израда аката 
о процјени ризика  на радном мјесту’,изабран је као 
најповољнији понуђач  Д.О.О.“ЕКОЛОГИЈА,ЗАШТИТА 
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ Бијељина, са понуђеном цијеном 
6.786,00 КМ. Наведени понуђач је одбио да потпише 
понуђени Уговор. 
 Према члану 72. Закона о јавним набавкама Уговор 
је требало да буде понуђен другорангираном понуђачу, оном 
који је на ранг листи иза понуде најуспјешнијег понуђача.
Понуда наведеног понуђача Д.О.О“ЕНЕРГО СИСТЕМ“ 
Брчко  износила је 11.697,42  КМ, а средства планирана за 
предметну јавну набавку су износила 7.020,00 КМ . 
 На основу дописа Одсјека заједничких послова број: 
02/10-054-224/16  од 18.07.2016.године, а у складу са горе 
наведеним поступак јавне набавке се отказује.
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријемa 
исте.Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.Жалба 
се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити 
мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом 
кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у 
поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-94/16
Бијељина,                                                                                 
Датум, 20. јул 2016. године                                 

 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) 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-27-ц1/16
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 13.06.2016.
године и у „Сл.гласнику БиХ“бр.45/16 од 17.06.2016.године, а 
која се односи на набавку радова: “ Изградња и асфалтирање 
путева, улица , пјешачко–бициклистичких стаза и тротоара 
на подручју Града Бијељина“, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Бијељина пут“ 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  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у  износу од: 519.651,70 (са ПДВ-ом)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-110/16 
од 04.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV  
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-110/16 
Бијељина 
Датум: 07. јул 2016. године 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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) 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-31-(ц2,4 лота)/16
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана 
10.06.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.45/16 од 17.06.2016.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња 
инфраструктуре из водопривредних накнада по програму,“ 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Изградња бетонског цјевастог пропуста 
Ф 1000 мм у МЗ Модран – засеок Козлучани , на ријеци 
Глоговац

 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО“Јовић С&Д“Угљевик

 Лот 2: Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 
1000 мм на локалном путу Л-9 (Суво Поље – Доња Трнова)

 1. Д ОО „ПГП Градитељ” Бијељина
 2. Д ОО “Јовић С&Д” Угљевик

 Лот 3: Реконструкција (прочишћавање) постојећег 
канала Јањица  на подручју МЗ Чардачине  - Којчиновац  у 
дижини  од око 800 м1 са изградњом  два бетонска  цјеваста 
пропуста  Ф 1000  и једног моста 

 1. ДОО „Бијељина пут” Бијељина
 2. ДОО „Јовић С&Д” Угљевик

 Лот 4: Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу  Јања

 1. ДОО „Dis company” Доња Чађавица
 2. ДОО “Јовић С&Д”Угљевик

II 
 Лот 1: Изградња бетонског цјевастог пропуста 
Ф 1000 мм у МЗ Модран – засеок Козлучани , на ријеци 
Глоговац

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО“Јовић С&Д“ Угљевик није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што је понуђач као доказ за квалификацију доставио 
овјерену фотокопију дипломе за инжењера VI степена 
стручности, а тендерском документацијим је тражен 
доказ за дипломираног инжењера,VII степен струности-
грађевинске струке. 
 Понуда ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина  у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 

документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена 
понуда
 ДОО  „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 9.818,64 КМ( са ПДВ-ом)

 Лот 2: Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 
1000 мм на локалном путу Л-9 (Суво Поље – Доња Трнова)

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО“Јовић С&Д“ Угљевик није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што је понуђач као доказ за квалификацију доставио 
овјерену фотокопију дипломе за инжењера VI степена 
стручности, а тендерском документацијим је тражен 
доказ за дипломираног инжењера,VII степен струности-
грађевинске струке. 
 Понуда ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина  у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена 
понуда

 ДОО  „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 7.944,30 КМ( са ПДВ-ом)

 Лот 3: Реконструкција (прочишћавање) постојећег 
канала Јањица  на подручју МЗ Чардачине  - Којчиновац  у 
дижини  од око 800 м1 са изградњом  два бетонска  цјеваста 
пропуста  Ф 1000  и једног моста 

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање
 
 1. ДОО „Бијељина пут” Бијељина          69.490,01 КМ
 2. ДОО „Јовић С&Д” Угљевик          69.962,21 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Бијељина пут” Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 69.490,01 КМ( са ПДВ-ом)

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

 Лот 4: Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу  Јања

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да je понуђена цијена понуђача ДОО“Јовић С&Д“ Угљевик 
неприродно ниска.Образложење које је понуђач доставио 
није прихваћено , јер је након детаљног увида и анализе 
истог, Одјељење за стамбено-комуналне и заштиту животне 
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средине, дописом бр.02/3-37-1-1208/16 од 13.07.2016.
године, дало образложење и мишљење да је понуђена 
цијена нереална, а самим тим и квалитет радова упитан.На 
основу наведеног понуда ДОО“ Јовић С&Д“ Угљевик није 
прихватљива, те је елиминисана из поступка оцјене понуде.
 ДОО „Dis company” Доња Чађавица у потпуности 
је испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде,прихваћена понуда
 
 ДОО  „Dis company” Доња Чађавица са понуђеном 
цијеном у износу од: 49.855.39 КМ( са ПДВ-ом)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-109/16 од 
14.07.2016.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:02-404-109/16 
Бијељина 
Датум: 18. јул 2016. године 

 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 (“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-24/16
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
22.06.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.47/16 од 24.06.2016.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња јавне 
расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница 
Града Бијељина,“ понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Енерго систем“ Брчко Дистрикт

 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Енерго систем“ Брчко Дистрикт  није 
испунила услове тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 У условима за квалификацију,тачка 13. подтачка Б) 
под 2.1. тендерске документације, која се односи на стручну 
оспособљеност, прописано је да су понуђачи обавезни 
доказати да располажу минимално техничким особљем и 
то:
 а) 1 дипломирани инжењер електротехнике 
(доставити овјерену копију дипломе и одговарајућу 
лиценцу)
 б) 3 КВ електричара ( доставити овјерену копију 
дипломе или радне књижице)
 в) 1 возач са доказом о квалификацији (доставити 
овјерену копију возачке дозволе са категоријом Б и Ц1)
 Детаљним увидом у понуду ДОО „Енерго 
систем“ Брчко Дистрикт, утврђено је да није достављена 
тражена документација за 3 КВ електричара.Умјесто 
тражене документације, достављене су дипломе за 3 
електротехничара (Милан Никић-електротехничар погона, 
Владимир Савановић-електричар енергетике, Предраг 
Миловац-техничар електроенергетике) и 1 диплома за 
електроинсталатера (Љубиша Недић- електроинсталатер).

 Понуда ДОО „Елмонт“ Бијељина у потпуности 
је испунила услове предвиђене предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена 
понуда:

 ДОО  „Елмонт” Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од: 99.880,56 КМ(са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-114/16 од 
15.07.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број: 02-404-114/16 
Бијељина 
Датум: 19. јул 2016. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 (“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  СЗП-Н-01/16
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 06.07.2016.године , а која се односи на 
набавку  роба: “Набавка  службене одјеће  за комуналну 
полицију градске управе Града Бијељина“ понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. D.O.O.”ASTORIJA COMPANY”  Нови Град

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, прихваћена понуда
 
 D.O.O.”ASTORIJA COMPANY” са понуђеном 
цијеном у износу од: 5.262,66 КМ (са ПДВ-ом)

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 D.O.O.”ASTORIJA COMPANY” са понуђеном 
цијеном у износу од: 5.262,66 КМ (са ПДВ-ом)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-117/16 од 
21.07.2016.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”

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-117/16 
Бијељина 
Датум: 26. јул 2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13),  члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13) и члана 6. Одлуке о одобрењу стицања својине на 
непокретности-одговарајућем простору за архивски депо 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/15 и 7/16) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о   ј е:

OДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

по Јавном позиву за  прикупљање писмених понуда за 
избор најповољнијег понуђача ради стицања својине на 

непокретности - одговарајућем  простору за архивски депо

I
 У складу са Јавним позивим за  прикупљање 
писмених понуда за избор најповољнијег понуђача ради 
стицања својине на непокретности - одговарајућем  
простору за архивски депо, понуду је доставио понуђач:

 1. ДОО ‘’МДМ Комерц’’ Дворови

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава услове прописане Јавним позивом, те је 
утврђена следећа ранг листа:

  
III

 Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити у року од 10 дана од дана пријема исте. Жалба се 
изјављује Градоначелнику града Бијељина у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.

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

Број: 02-014-1-937/2016       
Б и ј е љ и н а,                                                                                
Датум, 19.  јул 2016. године                                                           

 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник 
Града Бијељина дана 18. јула 2016. године, д о н и о   ј е:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОПРЕМЕ

I
 Образује се Комисија за преузимање опреме по 
Уговору број: 02-04-17/16 и Уговору број: 02-404-17/16-У1 
(увођење ГИС у Градској управи Града Бијељина) у следећем 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
Републике Српске», број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 62. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 6. 
Одлуке о одобрењу стицања својине на непокретности-одговарајућем простору за 
архивски депо („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/15 и 7/16) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о   ј е: 

 
OДЛУКУ 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
по Јавном позиву за  прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег 

понуђача ради стицања својине на непокретности - одговарајућем  простору за 
архивски депо 

 
I 
 

У складу са Јавним позивим за  прикупљање писмених понуда за избор 
најповољнијег понуђача ради стицања својине на непокретности - одговарајућем  
простору за архивски депо, понуду је доставио понуђач: 
 

1. ДОО ''МДМ Комерц'' Дворови 
 

II 
 

 Након разматрања приспјеле понуде установљено је да иста испуњава 
услове прописане Јавним позивом, те је утврђена следећа ранг листа: 
 

Р.бр. Понуђач Цијена по 1м2 простора Услови и начин плаћања 

1. ДОО ''МДМ Комерц'' 
Дворови 1.950,00 КМ/м2 

12 мјесеци од почетка градње или 
замјена за стамбени простор у 

Рачанској улици 
   

III 
 

Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити у року од 10 
дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Градоначелнику града Бијељина у 
писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком. 

 
IV 

 
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења,  а објавиће се у “Службеном 

гласнику Града Бијељина”. 
 
Број: 02-014-1-937/2016                                                      Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К  
Б и ј е љ и н а,                                                                                 
Датум, 19.  јул 2016. године                                                           Мићо Мићић, с.р.                                      

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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саставу: 

 1. Владо Симеуновић, предсједник,
 2. Зоран Раниловић, члан,
 3. Анкица Тодоровић, члан,
 4. Миладин Ракић, члан,
 5. Младен Амовић, члан.

II
 Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да 
изврши преузимање опреме по Уговору број: 02-04-17/16 
и Уговору број: 02-404-17/16-У1 ( увођење ГИС у Градској 
управи Града Бијељина) и о томе достави Извјештај 
Градоначелнику Града Бијељина.
  

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

Број: 02-014-1-927/16             
Б и ј е љ и н а,                                                                                
Датум, 18. јул 2016. године                                                  

 На основу 43. Закона о локалној самоуправи ( „ 
Службени гласник Републике Српске“ број : 101/04, 42/05, 
118/05 i 98/13), а у вези са члановима 9. став 2. и 3. 13., 14., 
15. и 16. Закона о печатима („Службени гласник Републике 
Српске “ број: 17/92, 63/01 и 49/07 ) и члана 62. Статута Града 
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина “ број: 8/13 и 
27/13 ), Градоначелник Града Бијељина   д о н о с и

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О ПЕЧЕТИМА, 

ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА И ФАКСИМИЛИМА 
ПОТПИСА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1. 
 У Упутству о печатима , штамбиљима , жиговима и 
факсимилима потписа у Градској управи Града Бијељина( „ 
Службени гласник Општине Бијељина “ број: 25/07, 15/09, 
25/09, 32/09, 22/10 и 15/12 ) и ( „ Службени гласник Града 
Бијељина “ број: 20/12, 6/13, 15/13 и 9/16) у члану 11. став 1.

 Текст под редним бројем 1. мијења се и гласи:

 „ 1) СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 - 1 штамбиљ правоугаоног облика , величине 60x30 
мм, користи се приликом контроле / одобрења плаћања из 
буџета са ставке ове потрошачке јединице и садржи текст 
исписан ћириличним писмом:

Датум: ________________
КОНТРОЛИСАО
Стручна служба Скупштине Града

______________________________
Секретар Скупштине Града “

 Текст под редним бројем 11. мијења се и гласи:

 „ 11) ОДСЈЕК ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

 - 1 штамбиљ правоугаоног облика , величине 60x30 
мм, користи се приликом контроле / одобрења плаћања из 
буџета са ставке ове потрошачке јединице и садржи текст 
исписан ћириличним писмом:

Датум: ________________
КОНТРОЛИСАО
Одсјек заједничких послова

_________________________
Шеф Одсјека  “

Члан 2.
 Ово Упутство ступа са снагу осмог дана од дана 
објављивања у „ Службеном гласнику  Града Бијељина “.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-052-81/16  
Бијељина,
Датум: 08. јул 2016. године 

 На основу члана 22.став (1) тачка б) подтачка 21) 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама( 
„Службени гласник Републике Српске“ , број: 121/12)  
и члана  62.став (1) тачка ј) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“,  број: 8/13 и 27/13) 
Градоначелник Града Бијељина доноси

П Р А В И Л Н И К
О ЛИЧНОЈ И ЗАЈЕДНИЧКОЈ ОПРЕМИ И 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ         

Члан 1.
 Овим Правилником утврђују се поступци, обавезе 
и одговорност у вези набавке, опремања, задужења, 
одржавања, кориштења, издавања, рокова трајања, вођења 
евиденције и расходовања личне и заједничке опреме и 
материјално-техничких средстава цивилне заштите у Граду 
Бијељина.

Члан 2.
 Овај Правилник усклађен је са Правилником о 
поступцима задужења, кориштења и расходовања опреме 
и ситног инвентара („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 6/13) - (у даљем тексту: Правилник), Упутством о 
одјећи и ознакама припадника јединица и тимова цивилне 
заштите у систему заштите и спасавања („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 2/14) - (у даљем тексту: Упутство) 
и Одлуком о оквирној личној и материјалној формацији 
штабова и јединица цивилне заштите Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 15/03) - (у 
даљем тексту: Одлука).

Члан 3.
 Лична опрема и средства припадника цивилне 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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заштите обухватају одјећу цивилне заштите прoписану 
Упутством. 
 Личну опрему чине: 
 а) униформа цивилне заштите и остала лична 
средства (заштитна маска, заштитни огртач, лични 
дозиметар, лични прибор за деконтаминацију и први завој) и
 б) радно одијело.
 Заједничку опрему и материјално-техничка средства 
чине наведена формацијска средства сходно Одлуци и то: 
путничка и теренска возила, географске и топографске 
карте, компујтери, штампачи, санитетска средства, средства 
за противпожарну заштиту, агрегати, чамци, ванбродски 
мотори, пумпе, комплети алата, средства за РХБ заштиту, 
ветеринарска средства и опрема, средства прве медицинске 
помоћи, дезинфекциона средства, средства везе и друга 
средства и опрема.

 II ОПРЕМАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

                                                   Члан 4.
 Опремање цивилне заштите са потребном опремом 
и материјално-техничким средствима врши се према 
наведеној Одлуци  у члану 2. овог Правилника.
 Град сходно Закону о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12) издваја финансијска средства за 
набавку опреме и материјално-техничких средстава за 
потребе цивилне заштите.
 Опремање цивилне заштите врши се и путем 
прилога, донација, поклона и међународне помоћи.

 III ЗАДУЖИВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА И 
ОДГОВОРНОСТИ

Члан 5.
 Опрему и средства цивилне заштите задужује 
стручни сарадник за обезбјеђење материјално-техничких 
средстава у Одсјеку за цивилну заштиту Одјељења за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе 
Града Бијељина.
 Стручни сарадник за обезбјеђење материјално-
техничких средстава учествује у набавци опреме и средстава 
цивилне заштите,  води прописану евиденцију, стара се о 
њиховој исправности, чувању, одржавању и употреби.
Код промјене лица које води послове обезбјеђења 
материјално-техничким средствима примопредаја се врши 
сходно Правилнику.

Члан 6.
 Незаконито и несавјесно располагање опремом и 
материјално-техничким средствима од стране службеног 
лица из члана 5. овог Правилника, сматра се повредом 
радних дужности и подлијеже поступку утврђивања 
материјалне  одговорности у складу са општим актима о 
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 
Градској управи.
 Уколико службено лице намјерно или из крајње 
непажње не предузме мјере заштите опреме и МТС-а и 
проузрокује материјалну штету, дужан је исту надокнадити 
у складу са Правилником.

 IV СКЛАДИШТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛНО-  ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА

Члан 7.
 Складиштење,чување и одржавање опреме и 
материјално-техничких средстава врши се према стручним 
упутствима произвођача. 
 Опрема и материјално-техничка средства прописно 
су ускладиштена и чувају се магацинима цивилне заштите 
које задужује лице из члана 5. овог Правилника.
 Одржавање, сревисирање и поправку опреме 
и материјално-техничких средстава могу вршити само 
стручно оспособљена лица и овлаштени сервиси.

 V КОРИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ОПРЕМЕ И 
СРЕДСТАВА 

Члан 8.
 Лична и заједничка опреме и материјално-техничка 
средства цивилне заштите користе се намјенски на обуци, 
смотрама, вјежбама и приликом провођења мјера и задатака 
заштите и спасавања људи и материјалних добара на 
подручју Града.
 Коришћење опреме и средстава на обуци, смотрама 
и вјежбама врши се према годишњем Плану обуке и 
оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица 
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања, кога 
доноси Градоначелник.
 Коришћење опреме и средстава приликом 
провођења мјера и задатака заштите и спасавања људи и 
материјалних добара у ванредним ситуацијама врши се 
на основу Одлуке о проглашавању ванредне ситуације и 
Наредбе о мобилизацији и употреби снага и средстава за 
заштиту и спасавање које доноси Градоначелник.
 У ванредним случајевима (уклањање 
неексплодираних убојних средстава, потрага и вађење 
утопљеника и др) према указаним потребама коришћење 
опреме и средстава одобрава начелник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту.   

Члан 9.
 Изузетно опрема и материјално-техничка средства 
могу се уступити на коришћење  правним и физичким 
лицима у сљедећим случајевима: одржавање обука, вјежби, 
учешће у активностима заштите и спасавања, отклањању 
посљедица елементарних непогода и слично.
 Уз претходно поднесен писмени захтјев корисника 
средстава и препоруку начелника Одјељења за борачко-
инвалидуску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина издавање тражене опреме односно средстава 
одобрава Градоначелник. 
 Са правним лицима (која су у функцији заштите 
и спасавања) којима се одобравају и дају на привремено 
коришћење опрема и материјално-техничка средства 
закључује се Уговор у коме се прецизира: назив опреме, 
количина, сврха коришћења, крајњи рок враћања опреме, 
материјална одговорност.                                       

Члан 10.
 Лична и заједничка опрема и материјално-техничка 
средства издају се на прописаном обрасцу реверса који је у 
прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио.
 Личном опремом (униформа цивилне заштите) 
задужују се припадници цивилне заштите који су дужни да 
је редовно одржавају и користе намјенски.
 Униформа која је дата на коришћење, истеком рока 
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трајања не подлијеже обавези враћања те се као потрошни 
материјал отписује.
 Заједничку опрему и материјално-техничка 
средства која се користе сходно члану 8.овог Правилника 
задужују командири јединица цивилне заштите и друга 
одговорна лица, која се по завршетку активности враћа у 
магацине цивилне заштите.
 Лице задужено опремом и материјално-техничким 
средствима сноси материјалну одговорност у случају 
ненамјенског коришћења, оштећења или губитка средства  и 
против истог се покреће поступак за надокнаду штете пред 
надлежним судом уколико након доказане одговорности не 
пристане да добровољно намири штету.

 VI РОКОВИ ТРАЈАЊА

Члан 11.
 Рок трајања личне опреме (униформе цивилне 
заштите) је пет година. 
 Рок трајања личне опреме може бити и краћи у 
ванредним ситуацијама и другим посебним условима ако 
дође до знатнијег оштећења или потпуног уништења опреме.
Рок трајања заједничке опреме и материјално-техничких 
средстава утврђује се према декларацији произвођача 
односно према прописаним роковима трајања (употребе)  
те условима коришћења. У посебним условима и ванредним 
ситуацијама рок трајања такође може бити краћи.
 У случајевима знатног оштећења или уништења 
опреме која је коришћена намјенски, лице које је задужило 
опрему, подноси детаљно писмено образложење о 
околностима под којима је дошло до оштећења односно 
уништења опреме  ради покретања поступка отписа.Писано 
образложење се предаје службеном лицу које је одговорно 
за преузимање коришћене опреме.

 VII   ВОЂЕЊЕ  ЕВИДЕНЦИЈЕ  ОПРЕМЕ  И  
МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА  
      

Члан 12.
 За личну и заједничку опрему и материјално-
техничка средства води се прописана књиговодствена 
евиденција у Одјељењу за финансије Градске управе. 

Књиговодствену евиденцију чини листа задужења основних 
средстава и књига ситног инвентара са пописним листама.
Поред књиговодствене евиденције, стручни сарадник за 
обезбјеђење материјално техничких – средстава,  води 
прописану  картотеку материјално-техничких средстава  
и књигу материјално-техничких средстава у складу 
са Упутством о садржају и начину вођења евиденције 
припадника цивилне заштите и материјално-техничких 
средстава („Службени гласник Републике Српске“, број: 
69/02) као и реверсе о задужењу личне опреме за припаднике 
цивилне заштите и субјекте заштите и спасавања.
 Сваке године врши се редован годишњи попис 
опреме и материјално-техничких средстава цивилне 
заштите.

 VIII РАСХОДОВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА 

Члан 13.
 Расходовање/отпис опреме и средстава цивилне 
заштите врши се сходно Правилнику о поступцима 
задужења, коришћења и расходовања опреме и ситног 
инвентара  („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/13).
 IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
 На сва остала питања која нису утврђена овим 
Правилником непосредно се примјењују одредбе закона и 
других прописа који регулишу ову материју.

Члан 15.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивању у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-13/16                                                                         
Бијељина,                                                                           
Датум, 8. јул 2016. године                                                                         

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД  БИЈЕЉИНА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељине 
Одјељење за борачко инвалидску и цивилну заштиту 
Датум: __________ године 
 

Р   Е   В   Е   Р   С 
 За примљену опрему и средства цивилне заштите за потребе и коришћење, 
од Одсјека за цивилну заштиту Бијељина  _____________________________________ 
на дан ________________ године и то: 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: 

 Наведена опрема/средства примљена су у исправном стању. 
 Опрему/средства вратити Одсјеку за цивилну заштиту до__________. 
 Лице које је примило и задужило наведену  опрему је материјално и кривично 

одговорно за исту. 
 
 
 

   ИЗДАО ОПРЕМУ:     НАРЕДИО:      ПРИМИО ОПРЕМУ: 
 
____________________            ___________________                 _____________________ 
 

Ред. бр. Евид. бр. 
 

НАЗИВ ОПРЕМЕ/СРЕДСТВА 
 

Јед.  мј. Количина Примједба 
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-69/16 од 18.07.2016. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 136 упис регистрације  Заједнице 
етажних власника   „КРАЉА ДРАГУТИНА 131“ улица 
Краља Драгутина бр. 131 Бијељина,  са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КРАЉА ДРАГУТИНА 131“ улица Краља Драгутина бр. 131 
Бијељина,  Регистарски лист број: 136.
 Оснивачи: 8  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: Цвико Стевановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника.
 Игор Солаковић, замјеник предсједника Управног 
одбора заједнице.

Број:  02/3-372-69/16      
Бијељина,                                               
Датум, 25. јул 2016. године

  

Службено лице органа 
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Стојановић Томица, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЦИЈАМА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ 
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ ИНСПЕКТОРА 
У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ 
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ ИНСПЕКТОРА 
У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-07/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-19(2 ЛОТА)/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-05/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-07/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-19-П1/16

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СЗП-19/16-АНЕКС II ДИО ББ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-27-Ц1/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-31-(Ц2, 4 ЛОТА)/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-24/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СЗП-Н-01/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА 
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА 
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА РАДИ 
СТИЦАЊА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ – 
ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРОСТОРУ ЗА АРХИВСКИ 
ДЕПО

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕУЗИМАЊЕ ОПРЕМЕ

УПУТСТВО О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О 
ПЕЧАТИМА, ШТАМБИЉИМА, ЖИГОВИМА 
И ФАКСИМИЛИМА ПОТПИСА У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ЛИЧНОЈ И ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ 
СРЕДСТВИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРАЉА ДРАГУТИНА 
131“ УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА БР. 131 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


