
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 08. септембар 2016. године  БРОЈ 23 / 2016

 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1. тачка е) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13),  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 10.000,00 КМ  на име помоћи становништву 
Града Скопље које је претрпјело штету услед елементарне 
непогоде.  

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 412 900 „остале 
уговорене услуге сарадња са другим општинама и афирмација 
општине“ – ПЈ Кабинет Градоначелника.

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

Број: 02-014-1-1045/16            
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 11. август 2016.године                                              

 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1. 
тачка е) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),  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 30.000,00 КМ за измирење 
обавеза везаних за рад Градске изборне комисије  Бијељина 
( активности на припреми и реализацији избора 2016.
године).   

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се 
са буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 412 900 ПЈ 
Скупштина Града .

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

Број: 02-014-1-1116/16       
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 31. август 2016.године

 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 
1. тачка е) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),  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 1.611,63 КМ  на име помоћи 
Савић Вељку из Главичица за санацију помоћних објеката 
у породичном домаћинству који су изгорјели у пожару.   

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће 
се са буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 416 
100 „текуће помоћи-ванредне помоћи“ ПЈ Кабинет 
Градоначелника и дозначиће се на жиро рачун ДОО „ЛД“ 
Бијељина на основу фактуре број: 941/16 од 27.7.2016. 
године.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-1114/16           
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 31. август 2016.године                                              

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 25. става 1. и члана 62. става 1. тачке ћ. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број 
8/13 и 27/13), Градоначелник Града Бијељине, д о н о с и

О Д Л У К У
О  УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА 

УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ И УНАПРЕЂЕЊА 
ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 

ГРАДУ БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 
(2016 – 2018)

Члан 1.
 Усваја се приједлог Плана успостављања нових и 
унапређења постојећих услуга социјалне заштите у Граду 
Бијељина за период (2016 – 2018), који су израдили чланови 
радне групе „Градски одбор за социјалну политику Града 
Бијељина“ по рјешењу број: 02-014-1-391/16.

Члан 2.
 Поменути план из члана 1. интегрални је дио ове 
одлуке. 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  02-014-1-1048/16             
Бијељина,
Датум:  12. 08. 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-п2/16

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: СЗП-
19-п2/16

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”.

Број: 02-404-129/16 
Бијељина, 
Датум: 30.08.2016. 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 23. Закона о 
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15 
и 8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (5Лотова) – Лот 5-у1/16

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-13 (5Лотова) – Лот 5 -у1/16

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на одржавање – 
пошљунчавање некатегорисаних путева – сјеверни дио 
града Бијељина – Лот 5
 Додатни уговор на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 5 
од 30.05.2016.године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
11.459,80 КМ (без ПДВ-а), односно       13.407,97 КМ (са ПДВ-
ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са 
буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа’’, економски код:412 500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-130/16                                                                    
Бијељина                                                                                        
Датум, 01.09.2016. 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 23. Закона о 
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 24/15 
и 8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (5Лотова) – Лот 1-у1/16

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-13 (5Лотова) – Лот 1-у1/16

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на одржавање – 
пошљунчавање некатегорисаних путева – западни дио 
града Бијељина – Лот 1
 Додатни уговор на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 1 
од 30.05.2016.године

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 

15.853,00 КМ (без ПДВ-а), односно 18.548,01 КМ (са ПДВ-
ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016. годину са 
буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа’’, економски код:412 500; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-131/16                                                                       
Бијељина                                                                                        
Датум, 01.09.2016. 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 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 РАДОВА ШИФРА: СКП-36/16
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-36/16

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 АСФАЛТИРАЊЕ  УЛИЦЕ БРАЋЕ ЛАЗИЋ  У МЗ  
ЈАЊА

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
85.470,09 КМ (без ПДВ-а) односно 100.000,00 КМ (са ПДВ-
ом).Средства у износу од 25.641,03 (без ПДВ-а), односно 
30.000,00 КМ  (са ПДВ-ом)  су обезбјеђена  из буџета за 
2016 годину са буџетске ставке ‘’Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање) економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170 и средства у износу  од 59.829,06 КМ  (без ПДВ-а) 
односно  70.000,000 КМ (са ПДВ-ом) са рачуна посебних 
намјена - донације. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка . 

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
радова је 20 календарских дана од дана увођења у посао а 
најкасније  до 31.10.2016.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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-132/16                                                      
Бијељина                                                                                        
Датум, 01.09.2016. 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 Града 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-н-02/16

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
СЗП-н-02/16

II
 За потребе Одсјека  заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга:
 Услуге семинара  и стручног усавршавања  за 
потребе градске управе Града Бијељина 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 3,.418,80  КМ (без ПДВ-а) 
односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена 

из буџета за 2016.годину са буџетске ставке ‘’Уговорене 
услуге –остали 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
 Крајњи рок пружања услуга је до 31.12.2016. године. 

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: 02-404-134/16                                                                               
Бијељина                                                                                        
Датум, 02.09.2016. 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 41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),Гра
доначелник  д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке СЗП-19-п1/16

I
 У поступку јавне набавке путем поступка додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б, која је објављена Web 
страници Града дана 02.08.2016.године , а која се односи на 
набавку услуга: „ Израда акта  о процјени ризика  на радном 
мјесту “није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 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.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I V
 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: 16.08.2016. 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 41. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-07/16

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 08.08.2016.године, а која се односи на 
набавку роба: Техничка подршка функционисању  одсјека 
за ЛЕР и ЕИ, понуду је доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО „Copitrade“, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да  иста није испунила услове предвиђене тачком 13. 
подтачка A) тендерске документације из разлога што уз 
понуду није достављена фотокопија биланса успјеха за 2015.
годину.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404121/16 од 
26.08.2016.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

V 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

V I
 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: 30.08.2016. 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-19 (2 лота)/16

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.08.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.57/16 од 05.08.2016.године, 
а која се односи на набавку услуга: “Организовање зимске 
службе  на подручју Града Бијељина у сезони 2016/2017,“ 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању свих улица  у Бијељини и Јањи

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2: Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању  путева на подручју града Бијељина 

 1. ДОО „Бук промет“Бијељина

II 
 Лот 1: Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању свих улица  у Бијељини и Јањи

 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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 99.964,79 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. 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 за Лот 1.

 Лот 2: Организовање зимске службе  у сезони  
2016/2017 – рад комплетне механизације  на чишћењу  и 
посипању  путева на подручју града Бијељина

 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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу од: 79.997,58 КМ (са ПДВ-ом)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-119/16 
од 23.08.2016.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:02-404-119/16 
Бијељина 
Датум: 25.08.2016. 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  БиЗ-05/16
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.08.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.57/16 од 05.08.2016.године, а 
која се односи на набавку радова: “Санација  и адаптација на 
стамбеним објектима  борачке категорије  становништва(који 

су у власништву града Бијељина),“ понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Призма“ 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  „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном 
износу од: 19.894,45 КМ (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-120/16 
од 23.08.2016.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:02-404-120/16 
Бијељина 
Датум: 25.08.2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и става XI Јавног 
позива за прикупљање писмених понуда за повјеравање 
обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања 
и одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина 
у ЛЕД технологији, Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку Јавног позива за повјеравање
обављања комуналне дјелатности реконструкције, 

управљања и одржавања дијела јавне расвјете
на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији

 
I

 У поступку Јавног позива, објављеног у дневном 
листу Независне новине – Оглас 25.05.2016. године, 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 23 - Страна 7Службени гласник Града Бијељина08. септембар 2016.

Огласној табли Градске управе града Бијељина у периоду од 
25.05.2016. до 14.07.2016. године, Службеном гласнику Града 
Бијељина број: 13/16 и на веб страници Града Бијељина, 
а који се односи на повјеравање обављања комуналне 
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела 
јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Green Energy“ Братунац
 2. ДОО „PETROL BH OIL COMPANY“ Сарајево, 
„PETROL “ ДД Љубљана, ДОО „Телефонија Видаковић“ 
Добој
 3. ДОО „Hesa light BH“ Бијељина, „Hesa light А/S“ 
Роскилде, Данска, ДОО „Електрообнова“ Бања Лука

II 
 Комисија је на затвореном састанку приступила 
анализирању благовремено приспјелих понуда, по сваком 
задатом елементу, у складу са утврђеним критеријумима 
констатовала сљедеће:
 Тачком 2.2. Тендерске документације понуђачи 
су били у обавези да доставе прилоге уз образац понуде, 
наведени докази прилажу се у оригиналу или у овјереној 
копији, с тим да исти не смију бити старији од 90 дана 
рачунајући од дана подношења понуде, уколико понуду 
доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати 
услове у погледу личне способности и докази се достављају 
за сваког члана групе и сваки од тражених докумената је 
елиминаторан. 
 I) Детаљним увидом у достављену документацију 
понуђача ДОО „Green Energy“ Братунац утврђени су 
сљедећи недостатци:
 - Актуелни извод из судског регистра о регистрацији 
правног лица – достављена копија која није овјерена,
 - Идентификациони број пореског обвезника – 
достављена копија која није овјерена,
 - Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање 
(образац ОП) – достављена копија која није овјерена,
 - Оригинал или овјерена копија доказа о уплати 
депозита за озбиљност понуде у износу од 10.000,00КМ – 
нема доказа уплате,
 - Доказ о измиреним пореским обавезама – 
достављена копија пореског увјерења које није овјерено,
 - Потврда о ликвидности трансакционих рачуна 
понуђача у пословним банкама – достављена копија потврде 
која није овјерена,
 - Потврда Пореске управе о испуњеној обавези 
плаћања пореза и доприноса – није достављена тражена 
потврда,
 - Извод из казнене евиденције надлежног суда да у 
кривичном поступку није осуђивано правно и одговорно 
лице у правном лицу правоснажном пресудом за кривична 
дјела организованог криминала, корупцију, превару или 
прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован – достављена 
копија увјерења која се односи на правно лице, није овјерена, 
а за одговорно лице у правном лицу није достављена 
тражени извод,
 - Извод или потврда из евиденције у којим се воде 
чињенице да понуђач није под стечајем или није предмет 
стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка 
ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне 

дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини – достављена копија увјерења није овјерена,
 - Потврде надлежне/их институција о уредно 
измиреним обавезама по основу директних и индиректних 
пореза – није достављена тражена потврда,
 - Овјерена фотокопија завршног рачуна правног 
лица за 2015. годину, као доказ о њиховом економском 
стању које гарантује успјешну реализацију уговора – није 
достављена тражена копија завршног рачуна,
 - Сертификати о траженим стандардима који су 
дефинисани поглављу III овe тендерске документације – 
нису достављени тражени сертификати,
 - Изјаву да ће се радови завршити у року од 
максимално 150 календарских дана од дана увођења у посао 
(или мање) – није достављена тражена изјава,
 - Потврду коју даје друга уговорена страна (јавни 
субјект) о уредно извршеним уговорима да је понуђач 
финансирао и извео најмање 1 референтни пројекат 
уговореног обезбеђивања уштеде електричне енергије и 
трошкова одржавања у области јавне расвјете, у висини 
од 3.000.000,00 КМ без ПДВ-а у којем је било замијењених 
најмање 4.500 свјетиљки, а који је закључен или је у 
реализацији у последњих 5 година, пре објављивања овог 
јавног позива – није достављена тражена потврда, 
 - Потврду коју даје друга уговорена страна (јавни 
субјект) о уредно извршеним уговорима да понуђач 
располаже са извршеним уговорима о одржавању јавне 
расвјете чије укупна вриједност не може бити мања од 
800.000,00 КМ са ПДВ-ом за период од последње три године 
(2013. годину, 2014. годину и 2015 годину) – није достављена 
тражена потврда,
 - Оргинално писмо о намјерама пословне банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 
у износу од 10% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а, са 
роком важења 30 дана дужим од трајања понуђеног рока 
извршења радова – није достављена тражена документација,
 - Банкарска гаранција  за озбиљност понуде у износу 
од 100.000,00 КМ – није дотављена тражена банкараска 
гаранција,
 - Оригинал или овјерену фотокопију важеће Лиценце 
за грађење, односно извођење радова за које грађевинску 
дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то:
	 •	 Дијела	 електро	 фазе,	 инсталације	 слабе	 струје,	
телекомуникација и аутоматика – није достављена тражена 
лиценаца,
 - Понуђач мора располагати са минимално сљедећим 
техничким особљем што су обавезни доказати на сљедећи 
начин:
	 •	 дипломирани	 инжењер	 електротенике	 –	 слабе	
струје (доставити овјерену копију дипломе, лиценце и 
положен стручни испит) 1 ком – није достављена тражена 
документација,
	 •	 ВКВ	 радник	 електро	 струке	 (доставити	 овјерену	
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 1 
ком – није достављена тражена документација,
	 •	 КВ	 радник	 електро	 струке	 (доставити	 овјерену	
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 1 
ком – није достављена копија дипломе,
	 •	радник	електро	струке	(доставити	овјерену	копију	
дипломе) 10 ком – достављене 2 копије диплома,
	 •	 руковаоц	 хидрауличном	 корпом	 (доставити	
овјерену копију дипломе) 6 ком – нису достављене тражене 
дипломе,
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 - Списак радника запослених код понуђача, који 
обавезно мора да садржи име и презиме, матични број, 
стручну спрему и занимање радника, потписан и овјерен од 
стране понуђача – није достављен тражени списак,
 - Понуђач је обавезн доставити оригинал или 
овјерену фотокопију листе опреме у сталном власништву 
потписану од стране овлаштеног лица понуђача и то за 
минимум:
	 •	Аутодизалица	са	корпом	за	рад	радника	на	висини	
од минимално:
	 •	од	7м	до	10м	(2	ком),
	 •	 од	 11м	 па	 навише	 (4	 ком)	 –	 достављене	 двије	
употребне дозволе из којих се не може закључити 
колика је висина подизања аутодизалице, достављена 
једна саобраћајана дозвола, остала документација није 
достављена,
	 •	Теретно	моторно	возило	укупне	носивости	до	3Т	
(3 ком) – није достављена тражена документација, 
 - Потврде банака, код којих понуђач има отворен 
рачун/е да у посљедње 2 године (2014. и 2015.) није имао 
блокаду банкарских рачуна, као и  Биланс успијеха за 
2014. и 2015. годину из којих се види да је имао најмање 
50.000.000,00КМ годишњег прихода – није достављена 
тражена потврда,
 - Кредитно писмо банке којим се потврђује да 
понуђач има довољно сопствених финансијских средстава 
за финансирање инвестиције од најмање 6.000.000,00КМ – 
није достављено кредитно писмо банке.
 На основу достављене документације утврђено 
је да понуда понуђача ДОО „Green Energy“ Братунац не 
испуњава услове прописане Јавним позивом односно 
Тендерском документацијом, те се због свега горе наведеног 
понуда понуђача ДОО „Green Energy“ Братунац одбацује 
као непотпуна и иста није узета у даље разматрање.
 II) Детаљним увидом у достављену документацију 
понуђача ДОО „Hesa light BH“ Бијељина, „Hesa light А/S“ 
Роскилде, Данска и ДОО „Електрообнова“ Бања Лука, 
утврђени су сљедећи недостатци
 - Идентификациони број пореског обвезника – 
„Hesa light А/S“ Роскилде, Данска нема тражени документ,
 - Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање 
(образац ОП) – „Hesa light А/S“ Роскилде, Данска нема 
тражени документ,
 - Потврда о ликвидности трансакционих рачуна 
понуђача у пословним банкама – „Електрообнова“ Бања 
Лука нема тражени документ,
 - Извод из казнене евиденције надлежног суда 
да у кривичном поступку није осуђивано правно и 
одговорно лице у правном лицу правоснажном пресудом 
за кривична дјела организованог криминала, корупцију, 
превару или прање новца, у складу са важећим прописима 
у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован – 
„Електрообнова“ Бања Лука нема тражени документ који се 
односи на одговорно лице у правном лицу,
 - Извод или потврда из евиденције у којим се воде 
чињенице да понуђач није под стечајем или није предмет 
стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка 
ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне 
дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини – Увјерење које је доставила „Електрообнова“ 
Бања Лука је старије од 90 дана (старост потврде 91 дан),
 - Потврде надлежне/их институција о уредно 

измиреним обавезама по основу директних и индиректних 
пореза – ДОО „Hesa light BH“ Бијељина нема тражени 
документ,
 - Овјерена фотокопија завршног рачуна правног 
лица за 2015. годину, као доказ о њиховом економском 
стању које гарантује успјешну реализацију уговора – „Hesa 
light А/S“ Роскилде, Данска нема тражени документ,
 - Сертификати о траженим стандардима који су 
дефинисани поглављу III овe тендерске документације – 
нису достављени тражени сертификати,
 - Потврду коју даје друга уговорена страна (јавни 
субјект) о уредно извршеним уговорима да је понуђач 
финансирао и извео најмање 1 референтни пројекат 
уговореног обезбеђивања уштеде електричне енергије и 
трошкова одржавања у области јавне расвјете, у висини 
од 3.000.000,00 КМ без ПДВ-а у којем је било замијењених 
најмање 4.500 свјетиљки, а који је закључен или је у 
реализацији у последњих 5 година, пре објављивања овог 
јавног позива – није достављена тражена потврда,
 - Потврду коју даје друга уговорена страна (јавни 
субјект) о уредно извршеним уговорима да понуђач 
располаже са извршеним уговорима о одржавању јавне 
расвјете чије укупна вриједност не може бити мања од 
800.000,00 КМ са ПДВ-ом за период од последње три године 
(2013. годину, 2014. годину и 2015 годину) – Тражена 
потврда коју је доставила „Електрообнова“ Бања Лука има 
мању вриједност од 800.000,00 КМ и као таква не може бити 
прихваћена,
 - Оригинал или овјерену фотокопију важеће 
Лиценце за грађење, односно извођење радова за које 
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 
самоуправе и то:
	 •	 Дијела	 електро	 фазе,	 инсталације	 јаке	 струје	 и	
електроенергетских постројења – достављена потврда је 
издата од стране министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију,
	 •	 Дијела	 електро	 фазе,	 инсталације	 слабе	 струје,	
телекомуникација и аутоматика – није достављена тражена 
лиценаца,
 - Понуђач мора располагати са минимално 
сљедећим техничким особљем што су обавезни  доказати на 
сљедећи начин:
	 •	 дипломирани	 инжењер	 електротенике	 –	 слабе	
струје (доставити овјерену копију дипломе, лиценце и 
положен стручни испит) 1 ком – није достављена тражена 
лиценаца,
	 •	ВКВ	радник	електро	 струке	 (доставити	овјерену	
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 
1 ком – није достављена тражена документација,
	 •	 КВ	 радник	 електро	 струке	 (доставити	 овјерену	
копију дипломе и увјерење о положеном стручном испиту) 
1 ком – није достављено увјерење о положеном стручном 
испиту),
 - Списак радника запослених код понуђача, који 
обавезно мора да садржи име и презиме, матични број, 
стручну спрему и занимање радника, потписан и овјерен од 
стране понуђача – није достављен тражени списак,
 - Понуђач је обавезн доставити оригинал или 
овјерену фотокопију листе опреме у сталном власништву 
потписану од стране овлаштеног лица понуђача и то за 
минимум:
	 •	Аутодизалица	са	корпом	за	рад	радника	на	висини	
од минимално:
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	 •	од	7м	до	10м	(2	ком),
	 •	 од	 11м	 па	 навише	 (4	 ком)	 -	 достављене	 двије	
употребне дозволе из којих се не може закључити колика је 
висина подизања аутодизалице и на која возила се односе 
исте употребне дозволе,
 - Потврде банака, код којих понуђач има отворен 
рачун/е да у посљедње 2 године (2014. и 2015.) није имао 
блокаду банкарских рачуна, као и  Биланс успијеха за 
2014. и 2015. годину из којих се види да је имао најмање 
50.000.000,00КМ годишњег прихода – потврда банке да ДОО 
„Hesa light BH“ Бијељина није имао блокаду рачуна односи 
се на период од 08.12.2015.-08.06.2016. године, и у Билансу 
успјеха се не види да је ДОО „Hesa light BH“ Бијељина имао 
приход од најмање 50.000.000,00КМ,
 - Прелиминарно Техничко решење које садржи опис 
начина на који Понуђач планира да испуни своје уговорне 
обавезе укључујући предлог Плана Мјерења&Верификације 
(План М&В) као детаљни опис методологије обрачунавања 
Уштеде енергије и Финансијске уштеде за све Мјере уштеде 
енергије (МУЕ) – није достављено тражено рјешење.
 На основу достављене документације утврђено је да 
понуда понуђача ДОО „HESA LIGHT BH“ Бијељина, „HESA 
LIGHT A/S“Данска, ДОО „Електрообнова“ Бања Лука 
не испуњава услове прописане Јавним позивом односно 
Тендерском документацијом, те се због свега горе наведеног 
понуда понуђача ДОО „HESA LIGHT BH“ Бијељина, „HESA 
LIGHT A/S“Данска, ДОО „Електрообнова“ Бања Лука 
одбацује као непотпуна и иста није узета у даље разматрање.
III) Детаљним увидом у достављену документацију понуђача 
„PETROL BH OIL COMPANY“ ДОО Сарајево, „PETROL “ ДД 
Љубљана, ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој, Комисија је 
констатовала да је у образцу 6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – под 
тачком 3. наведено да је гарантни рок на све инсталиране 
дијелове свјетиљки и опреме 10 година, док је у тачки 2. 
истог образца наведено да је дужина периода гарантовања 
12 година. Такође тачком 1. став 4 Техничког рјешења је 
предвиђено да ће Одржавање новоуграђених и преправљених 
(замјена прегорјелих) ЛЕД свјетиљки у периоду уговора 
обављати Петрол БХ без финсијски обавеза од стране Града. 
С тим у вези, Комисија је дана  27.06.2016. године упутила 
захтјев за појашњење бр.02-01-1-6602/16 како би се утврдило 
да ли је гарантни рок на све инсталиране дијелове свјетиљки 
и опреме 10 или 12 година. Дана 01.08.2016. године је 
запримљен допис од 28.07.2016. године (наш број 02-1204/16) 
на основу кога се види да је гарантни рок на све инсталиране 
дијелове свјетиљки и опреме 12 година. 
 Након достављеног документа Комисија констатује 
да је понуда достављена у складу са Јавним позивом односно 
Тендерском документацијом за прикупљање писмених 
понуда за повјеравање обављања комуналне дјелатности 
реконструкције, управљања и одржавања дијела јавне 
расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији, 
односно да је у склопу понуде достављена комплетна 
документација тражена Јавним позивом тј. Тендерском 
документацијом.
 Након свега горе наведеног, Комисија  једногласно, 
предлаже Градоначелнику  да потпише Одлуку о одабиру 
најповољнијег понуђача „PETROL BH OIL COMPANY“ 
ДОО Сарајево, „PETROL “ ДД Љубљана, ДОО „Телефонија 
Видаковић“ Добој за повјеравање обављања комуналне 
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела 
јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији.

III
 Након разматрања приспјелих понуда у складу 
са Јавним позивом за прикупљање писмених понуда 
за повјеравање обављања комуналне дјелатности 
реконструкције, управљања и одржавања дијела јавне 
расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији, 
односно Тендерском документацијом у поступку поменутог 
Јавног позива прихваћена је понуда понуђача ДОО „PET-
ROL BH OIL COMPANY“ Сарајево, „PETROL “ ДД Љубљана, 
ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој у сљедећим износима:

IV
 Извјештај Комисије за повјеравање обављања 
комуналне дјелатности реконструкције, управљања и 
одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина 
у ЛЕД технологији, број: 02-014-1-660.3/16 од 03.08.2016. 
године је саставни дио ове Одлуке.

V
 Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 8 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује Градоначелнику у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од четири, 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: 02-014-1-1046/16                   
Бијељина 
Датум: 12. август 2016. године                        

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-1047/16
Датум: 12.08.2016. 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 доноси
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Редни 
број Критеријум који се бодује   

1. 
Загарантована уштеда у годишњој 
потрошњи у односу на референтну 
потрошњу у кWh 

3.433.390,62 кWh/годишње 

2. 

Годишња цијена плаћања Града 
Бијељина извођачу из уштеде ел.енергије 
у коју је укључено и одржавање нових 
свјетиљки  

594.572,32 КМ без ПДВ/годишње 
12 дужина периода гарантовања у годинама 
7.134.867,84 КМ без ПДВ/цјелокупни 
период 

3. Гарантни рок на све инсталиране 
дијелове свјетиљки и опреме 12 година 

4. Рок изведених радова 150 дана 

5. Референс листа 
8936 уграђених свјетиљки 
7.245.750,66 вриједност уговора 
1.006.038,00 одржавање јавне расвјете 

6. Вриједност инвестиције (цијена понуде) 4.807.052,30 КМ без ПДВ 
 

IV 
 

Извјештај Комисије за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, 
управљања и одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији, 
број: 02-014-1-660.3/16 од 03.08.2016. године је саставни дио ове Одлуке. 

 
V 

 
Против ове Одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 8 дана 

од дана пријемa исте. 
 

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

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од четири, 
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: 02-014-1-1046/16                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бијељина  
Датум: 12. август 2016. године                        Мићо Мићић, с.р. 
 
 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  „Унапређење услова 

пословања у регији Града Бијељина“

I
 У Пројектни тим за реализацију пројекта 
„Унапређење услова пословања у регији Града Бијељина“ 
именују се:

 1. Бојан Ђокић, координатор пројекта 
 2. Владо Симеуновић, замјеник координатора 
пројекта
 3. Миланка Марковић, службеник за финансије
 4. Јованка Милошевић, службеник за јавне набавке
 5. Предраг Лопандић, службеник за промоцију и 
видљивост
 6. Богдан Тадић, службеник за питање јавне расвјете
 7. Ивана Јововић, службеник за питања тренинга и 
обука
 8. Славица Марковић, службеник за кординацију 
међуопштинске сарадње и организацију форума (Привредна 
комора регије Бијељина);
 9. Радослав Остојић, службеник за привреду 
(општина Угљевик)
 10. Жељко Керовић, службеник за привреду 
(општина Лопаре).

II
 Партнерске јединице локалне самоуправе (ЈЛС) 
Пројекта „Локалног интегрисаног развоја“ (ЛИР), у 
складу са Писмом споразума потписаним са УНДП-ом, су 
одговорне за свеукупно управљање пројектима. 
 Пројектни тим има сљедеће обавезе:
 -Чланови Пројектног тима имају обавезу да 
активно допринесу потпуној реализацији Пројекта у складу 
са планом активности, који је саставни дио Споразума и 
пројектног приједлога; 
 -Пројектним тимом руководи координатор 
пројекта који је одговоран за благовремену и квалитетну 
координацију и управљање пројектним активностима;
 -Пројектни тим је одговоран за благовремену 
реализацију свих планираних активности и њихову 
финализацију у складу са утврђеном динамиком 
имплементације пројекта;
 -Пројектни тим је одговоран за координацију са 
подуговарачима, те осигуравање квалитета радова/опреме/
услуга, у складу са Споразумом и пројектним приједлогом.
 -Пројектни тим може у сваком моменту затражити 
подршку или савјет ЛИР-а у погледу било којег аспекта 
имплементације пројекта;
 -У случају проблема или ризика у имплементацији 
пројекта, неопходно је о томе благовремено обавјестити 
ЛИР/УНДП, како би ЈЛС и ЛИР/УНДП заједнички 
пронашли најповољније рјешење и благовремено отклонили 
све ризике.
 -Координатор пројекта је одговоран за 
благовремено прикупљање, архивирање и похрањивање 
релевантне пројектне документације те извјештвање. 

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Достављено:
- Именованим
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1- 1059 /16
Датум: 15.08.2016.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 доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА „КОРИШТЕЊЕ  И 
УПРАВЉАЊЕ ГЕОГРАФСКИМ ИНФОРМАЦИОНИМ 

СИСТЕМОМ (ГИС) ГРАДА БИЈЕЉИНА“

I
 У  Тим за „Кориштење  и управљање Географским 
информационим системом (ГИС) Града Бијељина“ именују 
се:

 1. Миленко Крбањевић, Одјељење за просторно 
уређење;
 2. Жељка Коралија, Одјељење за просторно уређење;
 3. Софија Јовановић, Одјељење за просторно 
уређење;
 4. Стојан Јововић, Одјељење за стамбено комуналне 
послове и зжс;
 5. Богдан Тадић, Одјељење за стамбено комуналне 
послове и зжс;
 6. Немања Митрић, Одјељење за стамбено 
комуналне послове и зжс;
 7. Милена Марјановић, Одјељење за стамбено 
комуналне послове и зжс;
 8. Јока Стајић, Одјељење за стамбено комуналне 
послове и зжс;
 9. Нада Крстић, Одсјек за ИТ;
 10. Далибор Лазић, Одсјек за послове мјесних 
заједница;
 11. Мишо Полетан, Одсјек за односе са јавношћу;
 12. Цветиновић Марија, Одјељење за инспекцијске 
послове;
 13. Вуковић Борис, Одјељење комуналне полиције;
 14. Огњен Гаврић, Одсјек за локални економски 
развој и европске интеграције;
 15. Драган Јовановић, Одсјек за локални економски 
развој и европске интеграције;

II
 Тим има сљедеће обавезе: 
 - У складу са Планом реализације Пројекта 
„Увођењем ГИС система до у напређења квалитета јавних 
услуга у граду Бијељина“ похађа интерактивну обуку на тему 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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“Кориштење  и управљање Географским информационим 
системом (ГИС) града Бијељина“, која ће се одржати у 
Великој сали Градске управе Града Бијељина  19.08.2016. 
године (петак) у периоду од 09:30 до 12:30 часова.
 -  Успоставља структуру и врши пуњење базе 
података.
 - Управља Географским информационим системом 
(ГИС) града Бијељина.

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

Достављено:
- Именованим
- Архиви.

 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), 
Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта БиХЗ) 
(2014) – Државног пројекта стамбеног збрињавања у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 02-07-1/16 
од 26.01.2016. године и члана 15. Правилника о критеријима 
и поступку одабира корисника, додјели, начину и условима 
кориштења стамбених јединица у вишестамбеним зградама 
изграђени у оквиру Регионалног стамбеног програма, број: 
01-02-3301/15 од 31.12.2015. године, Градоначелник Града 
Бијељине д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА бр.02-07-2/16 од 04.02.2016. 

године („Службени гласник Града Бијељина, број: 02/16)

I
 Мијења се члан рјешења бр. 02-07-2/16 од 04.02.2016. 
године који се односи на именовање Првостепене Комисије 
за одабир корисника за стамбено збрињавање интерно 
расељених особа и избјеглих особа из Републике Хрватске у 
биХ кроз локалну интеграцију на подручју Града Бијељина, 
тако што се умјесто предсједавајућег Драгана Божића 
именује Амира Воденчаревић, представница Града, као 
предсједавајућа, а за замјеника предсједавајуће се именује 
Љубиша Танацковић такође представник Града.
 Именовани Драган Божић неће бити у могућности 
обављати посао  због одласка у пензију, те се на мјесто 
предсједавајућег именује његова дотадашња замјеница 
Амира Воденчаревић, а на мјесто замјеника предсједавајућег 
се именује Љубиша Танацковић.

II
 У осталом дијелу Рјешења број: 02-07-2/16 од 
04.02.2016. године остаје не измијењено.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-07-18/16                                                                 
Бијељина                                                                             
Датум, 17.08.2016. године             

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-1068/16
Датум: 17.08.2016. 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 доноси

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА
бр. 02-014-1-1059/16 од 15.08.2016. године

I
 У члану 1. Рјешења о именовању Тима за 
„Кориштење и управљање Географским информационим 
системом (ГИС) Града Бијељина“, бр. 02-014-1-1059/16 од 
15.08.2016. године, након редног броја 15. додаје се следећи 
текст:
  
 16. Јелена Стојановић, Одјељење за просторно 
уређење;
 17. Бојана Вујовић, Одсјек за јавне набавке, 
инвестиције и надзор;
 18. Биљана Љотић Марковић, Одсјек за јавне 
набавке, инвестиције и надзор;

II
 Остали чланови Рјешења, бр. 02-014-1-1059/16 од 
15.08.2016. године остају непромијењени.

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

Достављено:      
- Именованим 
- Архиви

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ 
СТАНОВНИШТВУ ГРАДА СКОПЉЕ

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА 
ВЕЗАНИХ ЗА РАД ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ 
САВИЋ ВЕЉКУ ИЗ ГЛАВИЧИЦА ЗА САНАЦИЈУ 
ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ПОРОДИЧНОМ 
ДОМАЋИНСТВУ КОЈИ СУ ИЗГОРЈЕЛИХ У 
ПОЖАРУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА 
УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ И УНАПРЕЂЕЊА 
ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД (2016-2018)

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-19-П2/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (5 
ЛОТОВА)-ЛОТ 5-У1/16

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП- 13 (5 ЛОТОВА) 
– ЛОТ 1-У1/16

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-Н-02/16

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СЗП-19-П1/16

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-07/16

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БиЗ-05/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
ЗА ПОВЈЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, 
УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ДИЈЕЛА ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ 
УСЛОВА ПОСЛОВАЊА У РЕГИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
КОРИШТЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ГЕОГРАФСКИМ 
ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ (ГИС) 
ГРАДА БИЈЕЉИНА“

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА БР. 02-07-2/16 
ОД 04.02.2016. ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА БИЈЕЉИНА“, БРОЈ: 02/16)

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 
БР. 02-014-1-1059/16 ОД 15.08.2016. ГОДИНЕ

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


