Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII

21. октобар 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: 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-н-02/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-н-02/16

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Асфалтирање – пресвлачење пута за избјегла и
расељена лица у МЗ Хасе, град Бијељина
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 42.735,04 КМ (без ПДВ-а),
односно 50.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
са Рачуна посебних намјена – донације (Министарство за
људска права и избјеглице БиХ и Фонд за повратак БиХ).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени крајњи рок за завршетак радова је 20
(двадесет) календарских дана од дана увођења у посао, а
најкасније до 12.02.2017.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		

БРОЈ 25 / 2016

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 06. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 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: 08/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-н-04/16
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-н-04/16

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Уклањање постојећег и изградња новог моста
на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица - пут ка
гробљу
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 21.367,53 КМ (без ПДВ-а),
односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
са Рачуна посебних намјена – накнаде за кориштење вода.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.

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

V
Предвиђени крајњи рок за завршетак радова је до
31.12.2016.године.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору

Број 25 - Страна 4

Службени гласник Града 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 (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ДД-Н-04/16

21. октобар 2016.

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 (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ДД-Н-02/16

под

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
ДД-н-02/16

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се непланирана јавна набавка следећих услуга :
ПРЕВОЗ ДЈЕЦЕ СА АКЦЕНТОМ НА РОМСКУ
ДЈЕЦУ У ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се непланирана јавна набавка следећих роба:
ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛ ЗА
ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЈЕЦОМ У ДЈЕЧЈЕМ
ВРТИЋУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-н-04/16

I
јавној набавци услуга

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.000,00 КМ (без ПДВ-а),односно
3.510,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства у износу од 3.000,00 КМ
(без ПДВ-а) је донација УНИЦЕФ-а а средства за ПДВ у
износу од 510,00 КМ је обезбиједио Град Бијељина из буџета
за 2016.годину са буџетске ставке: ’’Средства интервенције
у образовању’’ економски код:416100, потрошачка јединица
0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок за реализацију уговора је од дана
закључења уговора до 31.03.2017. 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: 02-404-155/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 19. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 10.341,88 КМ (без ПДВа),односно 12.100,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства у износу
од 10.341,88 КМ (без ПДВ-а) је донација УНИЦЕФ-а
, а средства за ПДВ у износу 1.758,12 је обезбједио Град
Бијељина са буџетске ставке „средства за интервенције у
образовању“ економски код: 416100, потрошачка јединица
0005210 и то 758,12 КМ из буџета за 2016. годину и 1.000,00
КМ из буџета за 2017. годину
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок за реализацију уговора је од дана
закључења уговора до 31.03.2017. 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: 02-404-156/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 19. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина

21. октобар 2016.

Службени гласник Града 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: 08/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РOБА ШИФРА: КГН-07-П1/16
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба под
шифром: КГН-07-П1/16
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 намјенаДонације (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: 02-404-151/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 17. октобар 2016. године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама (“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
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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 КГН-22/16
I
У поступку јавне набавке путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б, која је објављена Web
страници Града дана 23.09.2016.године , а која се односи на
набавку услуга: „Набавка угоститељских услуга за потребе
организације енергетских дана Града Бијељина“није
достављена ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-142/16
Бијељина
Датум: 7. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 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
општине 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-13( 5 лотова)-лот 4-у1/16
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку услуга: Уговарање вишка потребних
услуга приликом реализације уговора који се односи на
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Службени гласник Града Бијељина

одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева –
југоисточни дио 2 града Бијељина–Лот 4,Додатни уговор
на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 4 од 30.05.2016.године,
понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

21. октобар 2016.

одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путевa –
југоисточни дио 1 града Бијељина – Лот 2Додатни уговор
на Уговор број: 02-404-66/16 – Лот 2 од 30.05.2016.године,
понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда

ДОО“С&Д“ Угљевик са понуђеном цијеном износу
од: 6.986,07 КМ(са ПДВ-ом)

ДОО“С&Д“ Угљевик са понуђеном цијеном износу
од: 7.995,20 КМ(са ПДВ-ом)

III
Записник о преговарању број: 02-404-140/16 од
29.09.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

III
Записник о преговарању број: 02-404-141/16 од
29.09.2016.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.

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”.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-140/16
Бијељина
Датум: 30. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-141/16
Бијељина
Датум: 30. септембар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		

		

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 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
општине Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :

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
општине 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-13( 5 лотова)-лот 2-у1/16

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-03( 2 лота)-лот 2-у1/15

I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку услуга: Уговарање вишка потребних
услуга приликом реализације уговора који се односи на

I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: Уговарање вишка
потребних радова приликом реализације уговора на

21. октобар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним
и некатегорисаним путевима на подручју Града Бијељина Лот 2,Додатни уговор на Уговор број: 02-404-164/15 – Лот 2
од 01.03.2016.године, понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО“Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном
износу од: 12.972,96 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о преговарању број: 02-404-145/16 од
30.09.2016.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:02-404-145/16
Бијељина
Датум: 3. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 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
општине 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 ДД-05-у2/16
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на набавку радова: Утврђивање мањка и вишка и
уговарање непредвиђених радова на изградњи петоразредне
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подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци –VI
ФАЗА,Додатни Уговор 2 на Уговор број:02-404-60/16 од
26.05.2016.године, понуду је доставио следећи понуђач:
ДОО „Призма“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 46.316,33 КМ (са ПДВ-ом) која представља збир
вишка и непредвиђених радова умањених за мањак радова
и то:
- вишак радова у износу од 4.841,66 КМ( са ПДВ-ом)
- непредвиђени радови у износу од 94.499,67 КМ( са
ПДВ-ом) и
- мањак радова у износу од 53.025,00 КМ (са ПДВом) тако да укупна вриједност основног уговора и уговора 2
износи (са ПДВ-ом) :
498.388,81 КМ + 4.841,66 КМ+ 94.499,67 КМ53.025,00 КМ= 544.705,14 КМ
III
Записник о преговарању број: 02-404-146/16 од
30.09.2016.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:02-404-146/16
Бијељина,
Датум: 3. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 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
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Службени гласник Града Бијељина

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-36/16
I

У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
07.09.2016.године и у Сл.гласнику БиХ бр.67/16 од 09.09.2016.
године, а која се односи на набавку радова: “Aсфалтирање
улице Браће Лазић у МЗ Јања,“ понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Изградња“ Теочак
2. ДОО „Бук промет“ Бијељина
II
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 „Изградња “ Теочак
74.174,02 КМ
2. ДОО „Бук промет” Бијељина
99.576,41 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Изградња “Теочак са понуђеном цијеном у
износу од: 74.174,02 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.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-132/16 од
07.10.2016.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.

21. октобар 2016.

V
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: 10. октобар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 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-н-03/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 28.09.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.73/16 од 30.09.2016.године,
а која се односи на набавкуusluga: “Сасјецање растиња на
старом каналу Дашница који почиње од „Ранкића моста“
у Црњелову Горњем , а завршава у каналу Нова Дашница
у укупној дужини од око 2.000 метара”,понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста у потпуности испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном
износу од: 19.890,00 КМ (са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-144/16 од
18.10.2016.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.

21. октобар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-144/16
Бијељина,
Датум: 20. октобар 2016. године

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) 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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за надзор
над изведеним радововима
I
У Комисију за надзор над изведеним радовима
који се односе на текуће одржавање канцеларија и објеката
Градске управе Града Бијељина на подручју Града Бијељина
по Уговору број: 02-404-83/16-2 од 30.9.2016. године
закљученог са извођачем радова ДОО „Призма“ Бијељина
именују се:
1. Драган Јовановић, предсједник,
2. Обрен Божић, члан,
3. Ивица Стојић.члан.
II
Задатак Комисије је да са извођачем радова изврши
надзор над изведеним радовима по Уговору број: 02-40483/16-2 од 30.9.2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2288/16
Бијељина
Датум, 6. октобар 2016. године

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) и члана 62 Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник је донио
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2016“
I
У одбор за припрему манифестације „Вишњићеви
дани 2016“, именује се:
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1. Мићо Мићић, предсједник,
2. Славко Башић, члан,
3. Душанка Новаковић, члан,
4. Јован Цвјетковић, члан,
5. Бранка Марковић Савчић, члан,
6. Љиљана Еркић, члан,
7. Драго Ђурић, члан,
8. јереј Љубомир Богдановић, члан,
9. Драган Максимовић, члан,
10. Иванка Ранковић, члан,
11. Радован Бикић, члан,
12. Вујо Марковић, члан.
13. Десанка Тракиловић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-633-2/16
Датум: 13. октобар 2016. године
У Бијељини.

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) 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
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за учешће Града Бијељина у ЕУ
Програму за опоравак од поплава - санација стамбених и
јавних објеката и инфраструктуре и економски опоравак
домаћинстава настрадалих у поплавама и клизиштима
2014. године именују се:
1. Љубиша Танацковић, Градска управа Града
Бијељина, предсједник,
2. Биљана Љотић-Марковић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
3.
Данијела Малетић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
4. Јелица Радичић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
5. Миленко Марковић, ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Бијељина, члан.
II
За координатора који ће директно сарађивати са
УНДП-ом на имплементацији ЕУ Програма испред Градске
управе Града Бијељина именује се Миле Пејчић.
III
Задатак Комисије је да сачини списак :
1. домаћинстава чији су стамбени објекти
претрпјели тоталну штету у поплавама и клизиштима 2014.
године, без могућности санације,
2. домаћинстава чији су стамбени објекти оштећени
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у поплавама и клизиштима 2014. године, а могуће их је
санирати ( под условом да до сада нису санирани),
3.
пољопривредних
газдинстава
која
су
претпјела штете у поплавама 2014. године и исти достави
Градоначелнику Града Бијељина најкасније до 17.10.2016.
године.
Комисија ће наставити са активностима на
имплементацији пројекта по упутама Градоначелника и
координатора.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2325/16
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2016. године

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 11. Закона о граду („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 62. Статута
Града Бијељина (“Службени гласник града Бијељина
“, број: 8/13 и 27/13), члана 1. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу признања града за
волонтирање („Службени гласник општине Бијељина“, број:
15/11 и 17/12), Градоначелник Града Бијељина, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ
ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
I
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога
за додјелу признања града за волонтерски активизам
(у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о
награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.

21. октобар 2016.

признања ( име и презиме за физичка лица, односно назив,
сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
- писану сагласност кандидата за учешће у овом
поступку одабира,
- опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов
значај за ширу друштвену заједницу,
- попис приложене документације која потврђује
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у
подручју за које се додјељује ово признање града (потврда,
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски
запис и сл.).
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге
због чега се неко лице предлаже.Уз приједлог се може
доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се
доставити по захтјеву Комисије.
V
Пријаву могу поднијети сва заинтересована
физичка и правна лица. Пријаве се подносе на основу јавног
позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за
додјелу признања за волонтерски активизам.
VI
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске
управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници
града www.sobijeljina.org
VII
Jавни позив ступа на снагу објављивањем у
“Службеном гласнику Града Бијељина”.
Јавни позив биће објављен у Семберским
новинама,“ Службеном гласнику Града
Бијељина “ и на огласној табли града Бијељине. Рок
за достављање приједлога истиче 30. октобра текуће године.
Пријаве на јавни оглас са потребном
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници
Градске управе Града Бијељине или слати путем поште на
адресу :

II
Признања
се
додјељују
организаторима
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима
за додјелу признања “ Захвалница волонтеру / организатору
волонтирања” и „ Награда града Бијељине за волонтерски
активизам“.

Република Српска
Градска управа Бијељина
Краља Петра I Карађорђевића 1
Комисија за додјелу признања за волонтерски
активизам, са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ !

III
Избор кандидата за додјелу признања града за
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку
за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени
гласник општине Бијељина“, број: 15/11 и 17/12).

VIII
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви
учесници ће бити обавијештени писменим путем.

IV
Приједлог за додјелу признања „Награда града
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:

Број: 02/5-435-1-28/016
Бијељина,
		
Датум: 10.10.2016. године		

- назив награде за коју се предлаже,
- податке о предлагачу и кандидату за додјелу

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

21. октобар 2016.

Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу рјешења
број 02/3-372-75/16 од 04.10.2016. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 138 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„Слободана Јовановића 36-38“ Улица Слободана Јовановића
бр. 36-38/4 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Слободана Јовановића 36-38“ Улица Слободана
Јовановића бр. 36-38/4 Бијељина, Регистарски лист број:
138.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
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Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Пајо Трифковић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-75/16
Бијељина,		
Дана, 4. октобар 2016. године

		

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Стојановић Томица, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-Н-03(2 ЛОТА)-ЛОТ 2-У1/15

1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02/16

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
1
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04/16

3.

ОДЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2
РАДОВА ШИФРА: ДД-Н-01/16

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
2
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-08/16

5.

ОДЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
3
ШИФРА: ДД-Н-03/16

6.

ОДЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4
УСЛУГА ШИФРА: ДД-Н-04/16

7.

ОДЛУКА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
4
ШИФРА: ДД-Н-02/16

17. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА
ПРИПРЕМУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВИШЊИЋЕВИ
9
ДАНИ 2016“

8.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:
5
КГН-07-П1/16

18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УЧЕШЋЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ЕУ ПРОГРАМУ
9
ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА

9.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
5
НАБАВКЕ КГН-22/16

19. ЈАВНИ
ПОЗИВ
ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА
10
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5
СКП-13 (5 ЛОТОВА)-ЛОТ 4-У1/16
11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6
СКП-13(5 ЛОТОВА)-ЛОТ 2-У1/16

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7
ДД-05-У2/16
14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
СКП-36/16
15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
8
СКП-Н-03/16
16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
9
НАДЗОР НАД ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„СЛОБОДАНА
ЈОВАНОВИЋА 36-38“ УЛИЦА СЛОБОДАНА
11
ЈОВАНОВИЋА БР. 36-38/4 БИЈЕЉИНА

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

