Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

1. 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 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), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-33/16
I
ПРИСТУПА СЕ   јавној набавци РАДОВА   под
шифром: СКП-33/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У УЛ.
ЊЕГОШЕВА И НА ЛОКАЦИЈИ ‘’КРИВИ МОСТ’’ НА
ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л – 5 БИЈЕЉИНА – Г. ЦРЊЕЛОВО
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
20.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 17.094,02 (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке : ‘’Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање’’,
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени крајњи рок завршетка је у року од 30
(тридесет) календарских дана од дана увођења у посао, а
најкасније 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
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формирати  доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-63/16
Бијељина,
Датум, 18. март 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:24/15), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:ПП-02/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга   под
шифром: ПП-02/16
II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА   НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
46.800,00 КМ (са ПДВ-ом), односно нето 40.000,00 КМ (без
ПДВ-а).Средства су обезбјеђена из буџета за 2016. годину  
са буџетске ставке  ’’ Хигијеничарска служба ’’, потрошачка
јединица 0005150; економски код 412 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка .
V
Предвиђени рок реализације набавке услуга је од
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дана потписивања Уговора до 31.12.2016.године.

дана потписивања Уговора до 31.12.2016.године.

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

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.

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”.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-64/16
Бијељина,
Датум, 18. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-65/16
Бијељина,
Датум, 18. март 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 општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник  д о н о с и :

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), Градоначелник  д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-14/16

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

I
ПРИСТУПА СЕ   јавној набавци УСЛУГА   под
шифром: СКП-14/16

I
ПРИСТУПА СЕ   јавној набавци УСЛУГА   под
шифром: СКП-13(5 ЛОТА)/16

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

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих УСЛУГА :
Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних
путева  на подручју града Бијељина
Лот 1 – Одржавање – пошљунчавање
некарегорисаних путева – западни  дио града Бијељина
Лот 2 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних
путева  – југо-источни  дио-1 града Бијељина
Лот 3 - Одржавање – пошљунчавање  
некатегорисаних   путева   – сјевероисточни дио града
Бијељина
Лот 4 – Одржавање – пошљунчавање
некатегорисаних путева   – југо-источни   дио- 2 града
Бијељина
Лот 5 - Одржавање – пошљунчавање
некатегорисаних путева  –сјеверни дио града Бијељина

РЕДОВНО
ОДРЖАВАЊЕ
СВЈЕТЛОСНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето – 25.641,03 (без
ПДВ-а). 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 Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
250.000,00 КМ (са ПДВ-ом),односно нето – 213.675,21 КМ
(без ПДВ-а);за Лот 1 = 62.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно
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нето -52.991,45 КМ (без ПДВ-а) ; за Лот 2= 47.000,00
КМ, односно нето – 40.170,94 КМ(без ПДВ-а); за Лот 3=
47.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно нето -40.170,94КМ
(без ПДВ-а); и за Лот 4= 49.000,00 КМ односно нето
-41.880,34 КМ (без ПДВ-а) и за Лот 5 = 45.000,00 КМ(са
ПДВ-ом),односно нето – 38.461,54 (без ПДВ-а).Средства
су обезбјеђена из буџета за 2016.годину  са буџетске ставке
„Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа,“ економски код 412500, потрошачка јединица
0005170, средства
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних
услуга за све Лотове  је од дана потписивања Уговора   до
31.12.2016.године а појединачне услуге   ће се вршити   у
року   најкасније до 40 дана   од дана   добијања   писменог
налога наручиоца .
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: 02-404-66/16
Бијељина,
Датум, 21. март 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 општине Бијељина’’,
број: 24/15), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП- 16 (2 Лот-а)/16
I
ПРИСТУПА СЕ   јавној набавци УСЛУГА   под
шифром: СКП- 16 (2 Лот-а)/16
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
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послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
ИЗРАДА И ОДРЖВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ
1
–
ИЗРАДА
И
ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
2
–
ИЗРАДА
И
ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
односно 59.829,06 КМ (без ПДВ-а). Предвиђена средства
за Лот 1 – 35.000,00 КМ са ПДВ-ом односно 29.914,53 КМ
и за Лот 2 - 35.000,00 КМ са ПДВ-ом односно 29.914,53
КМ. 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 Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга
за оба Лот-а је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2016.
године, а појединачне услуге ће се извршити у року од који
ће бити дефинисан писменим налогом, а најкасније 30 дана
од дана добијања налога наручиоца услуга.
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: 02-404-67/16
Бијељина,
Датум, 25. март 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 ) члана 18 и члана 88  Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
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гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: КГН-14/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга   под
шифром: КГН-14/16
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА О ИМИЏУ  
ГРАДА БИЈЕЉИНА, СТАВОВИМА ГРАЂАНА   О
РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА   И ПРАВЦИМА   РАЗВОЈА
ГРАДА, КВАЛИТЕТУ И НАЧИНИМА   ПОБОЉШАЊА  
УСЛУГА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ ГРАЂАНИМА
III
Предвиђени максимални износ средстава је
14.040,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 12.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Остале уговорене услуге (односи
с јавношћу   и информисање)’’, економски код 412 700,
потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке услуга  је од  
дана потписивања Уговора до 01.06.2016.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: 02-404-68/16
Бијељина,
Датум, 29. март 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 ) члана 18 и члана 88.  

1. април 2016.

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: 24/15 ), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: СЗП-04/16
ПРИСТУПА
шифром: СЗП-04/16

СЕ

I
јавној

набавци

роба

под

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће
се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 20.000,00 КМ (без ПДВ-а), односно 23.400,00 КМ
(са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета за
2016.годину са буџетске ставке: ‘’Набавка опреме за
Административну службу и Скупштину’’, економски
код 511 300; потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести
Конкурентског захтјева за достављање понуда.

путем

V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од  
дана закључивања Уговора до 31.05.2016.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: 02-404-69/16
Бијељина,
Датум, 30. март 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 ) 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

1. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

(‘’Службени гласник Града   Бијељина’’, број: 24/15 ),
Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: КГН-Н-01/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова    под
шифром: КГН-Н-01/16
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих радова:
ИЗРАДЊА
ТЕМЕЉА
ЗА
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ У ЦРЊЕЛОВУ

ПОРОДИЧНИ  

III
Предвиђени максимални износ средстава је
4.273,50 КМ (без ПДВ-а). односно 5.000,00 КМ (са ПДВом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2016.годину
са буџетске ставке ‘’Текуће помоћи – ванредне помоћи’’,
економски код 416 100 , потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести
Конкурентског захтјева за достављање понуда.

путем

V
Предвиђени рок реализације набавке радова   је
20 дана од  дана увођења у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати  доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-70/16
Бијељина,
Датум, 30. март 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
88. 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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Града Бијељина’’,24/15), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-01/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 17.02.2016.
године и 07.03.2016.године и у „Сл.гласнику“Бих дана
19.02.2016. и 14.03.2016.године, а која се односи на набавку
роба:“Увођење ГИС у Градску управу Града Бијељина“,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Група понуђача: ДОО „GAUSS“ Тузла и
ДОО“ИМЕЛ“Лукавац
2. ДОО „Веком гео“ Београд
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда Групе понуђача ДОО „GAUSS“Тузла и
ДОО“ИМЕЛ“ Лукавац није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Тачком 12 тендерске документације,одјељак Б,
подтачком 3.1. која се односи на техничку и професионалну
способност, прописано је да су понуђачи обавезни доказати
да располажу техничким особљем- 5 дипломираних
инжењера геодезије или геоинформатике, а као доказ су
морали доставити овјерене фотокопије диплома.прегледом
понуде утврђено је да су исти доставили овјерене фотокопије
диплома за 3 дипломирана инжењера геодезије(Мирза
Поњавић, Елма Селкић и Санел Блековић), 2 дипломирана
инжењера елекротехнике ( Алмир Карабеговић и Мидхат
Алић) и 1 дипломираног инжењера технологије (Елвир
Фертхатбеговић), што је у супротности са подтачком 3.1., па
у том смислу група понуђача не испунјава поменути услов.
- Тачком 12 тендерске документације, одјељак Б,
подтачком 3.4. која се односи на техничку и професионалну
способност, прописано је да особље које ће бити ангажовано
на пројекту треба да има сертификате за инсталацију, развој,
кориштење и обуку у кориштењу одређеног алата-софтвера
који је предмет испоруке. Прегледом понуде утврђено је
да група понуђача није доставила тражене сертификате за
ангажовано особље, што је у супротности са подтачком 3.4.
Понуда ДОО „Веком гео“ Београд у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, прихваћена понуда
ДОО   „Веком гео“ Београд са понуђеном цијеном
од: 116.130,00 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-17/16 од
17.03.2016.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.
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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: 02-404-17/16
Бијељина
Датум: 18. март 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 88. и члана 100. 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), Градоначелник  д о н о с и
:
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА, број:02-404-17/16 од 18.03.2016.године
у поступку јавне набавке СЗП-01/16
I
Овом Одлуком врши се измјена члана II Одлуке
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-17/16
од 18.03.2016.године, а на основу усвојених навода из
уложене жалбе групе понуђача: ДОО „GAUSS“ Тузла и
ДОО“ИМЕЛ“Лукавац и умјесто постојећег сада ће стајати
следеће: ‘’
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда Групе понуђача ДОО „GAUSS“Тузла и
ДОО“ИМЕЛ“ Лукавац није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из следећих разлога:
- Тачком 12 тендерске документације,одјељак Б,
подтачком 3.1. која се односи на техничку и професионалну
способност, прописано је да су понуђачи обавезни доказати
да располажу техничким особљем- 5 дипломираних
инжењера геодезије или геоинформатике, а као доказ су
морали доставити овјерене фотокопије диплома.прегледом
понуде утврђено је да су исти доставили овјерене фотокопије
диплома за 3 дипломирана инжењера геодезије(Мирза
Поњавић, Елма Селкић и Санел Блековић), 2 дипломирана
инжењера елекротехнике ( Алмир Карабеговић и Мидхат
Алић) и 1 дипломираног инжењера технологије (Елвир
Фертхатбеговић), што је у супротности са подтачком 3.1., па
у том смислу група понуђача не испунјава поменути услов.
Понуда ДОО „Веком гео“ Београд у потпуности је испунила

1. април 2016.

услове предвиђене тендерском документацијом те је на
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, прихваћена понуда
ДОО   „Веком гео“ Београд са понуђеном цијеном
од: 116.130,00 КМ( са ПДВ-ом)’’
III
Остале одредбе Одлуке о избору најповољнијег
понуђача број: 02-404-17/16 од 18.03.2016.године остају
непромјењене
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-17/16
Бијељина
Датум: 28. март 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 23. 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), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-н-01-п1-у1/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на набавку радова: ‘’Утврђивање вишка и
уговарање непредвиђених радова за израду и постављање
пластеника (додатни уговор 1 на Уговор број: 02-404-94/15
од 15.10.2015.године), понуду је доставио следећи понуђач:
Д.О.О. ‘’ЖЕГРАП’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене у
позиву за достављање понуда, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
Д.О.О. ‘’ЖЕГРАП’’ Бијељина
цијеном у бруто износу од: 11.572,00 КМ

са

понуђеном

III
Записник о преговарању број: 02-404-38/16 од
11.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

1. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

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: 02-404-38/16
Бијељина
Датум: 21. март 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 88. 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),
Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-10/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 29.02.2016.године, а која се односи на
набавку услуга: “ Објава огласа и обавјештења у дневном
листу,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Н.И.Г.Д. „Дневне независне новине“ Бања Лука
2. ДОО „ID Euroblic press“ Бања Лука
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. Н.И.Г.Д. „Дневне независне новине“ Бања Лука
9.478,75 КМ
2. ДОО „ID Euroblic press“ Бања Лука 10.999,87 КМ
и оцијењено да је најповољнији  понуђач:
Н.И.Г.Д. „Дневне независне новине“ Бања Лука са
понуђеном цијеном у износу од: 9.478,75 КМ (са ПДВ-ом)
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-34/16 од
21.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се
може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-34/16
Бијељина
Датум: 23. март 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 21. 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), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-01(2 лота)-лот 1-п2/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку услуга: Јавна градска хигијена,Лот 1 –
Чишћење јавних површина у прољетном, љетном, јесењем
и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту
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Јања, понуду је доставио следећи понуђач:
АД „Комуналац“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности   испунила услове предвиђене у
позиву за достављање понуда, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
АД „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 399.999,78 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о преговарању број: 02-404-40/16 од
18.03.2016.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- 40/16
Бијељина
Датум: 23. март 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 88. 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), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-22/16
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда,   објављеном на Порталу
јавних набавки дана 10.03.2016.године, а која се односи
на набавку радова: “ Израда кућних бројева , огласних
табли , табли упозорења , путоказа , заштитних стубића   и  
саобраћајних знакова“, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Радиша“ Бијељина

1. април 2016.

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да иста у потпуности  испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена
понуда:
ДОО   „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 34.977,15 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/16 од
22.03.2016.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:02-404-44/16
Бијељина
Датум: 23. март 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 88. 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), Градоначелник  д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-15(2 лота)/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.03.2016.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.17/16 од 11.03.2016.године,
а која се односи на набавкууслуга: “ Редовно одржавање
локалних и некатегорисаних путева и градских улица на
подручју Града Бијељина,“ понуде су доставили следећи
понуђачи:
Лот 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
града Бијељина
1. ДОО „Радиша“ Бијељина

1. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

2. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
Лот 2:   Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима
на подручју града Бијељина
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Лот 1: Редовно одржавање локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју града Бијељина
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 „ПГП Градитељ“ Бијељина  64.390,95 КМ
2. ДОО „Радиша“ Бијељина
  65.000,05 КМ
и оцијењено да је најповољнији  понуђач:
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На  основу  члана  43.  став 1.  алинеја  11.  Закона  
о   локалној   самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 19. став
3. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 62. став 1.
тачка м) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града Бијељина  
д о н и о   ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈУ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и
допунама Статута ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина
број: 247/16 од 8.2.2016. године.
2. Одлука из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење
Одјељења за друштвене дјеланости Градске управе Града
Бијељина број: 02/5-54-1-4/16 од 9.3.2016. године налазе се у
прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.

ДОО   „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 64.390,95 КМ (са ПДВ-ом)

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

Лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима
на подручју града Бијељина

Број: 02-014-1-295/16    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,                                                                                         
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 15. март 2016. године

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   „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 29.934,45 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-39/16 од
25.03.2016.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: 02-404-39/16
Бијељина
Датум: 30. март 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На  основу  члана  43.  став 1.  алинеја  11.  Закона  
о   локалној   самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 19. став
3. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 62. став 1.
тачка м) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града Бијељина  
д о н и о   ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“
БИЈЕЉИНА
1. Даје се сагласност на Статут ЈУ „Музеј Семберије“
Бијељина број: 381/15 од 14.12.2015. године.
2. Статут из тачке 1. овог Рјешења, Одлука Управног
одбора ЈУ “Музеј Семберије“ Бијељина број: 267/15 од
25.8.2015.године и Мишљење Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе Града Бијељина број: 02/5-62-174/16 од 14.3.2016. године налазе се у прилогу овог Рјешења
и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-316/16      
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,                                                                                         
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 17. март 2016. године
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На основу члана 62. Статута града Бијељина (  
“Службени гласник Града Бијељина”), број 8/12 и 27/13 ),
члана 4. Одлуке о радним тијелима Начелника општине (
“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/06 ) и члана
8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања
функционалног стања корисника ( “Службени гласник
Републике Српске”, број 116/12 и 111/13 ), Градоначелник
Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ

1. април 2016.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:  02-533-2/16                                                                                               
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,                                                                                    
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 25. март 2016. године                                                                                

		

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
ЛИЦА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УТВРЂИВАЊУ
ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА

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. Статут Града Бијељина (“Службеми
гласник Града Бијењина“, број: 8/13 и 27/13 Градоначелник
Града Бијењина д о н о н о с и

Члан 1.
Др Срђан Мијатовић, специјалиста ургентне
медицине са едукацијом из породичне медицине, разрјешава
се дужности замјеника предсједника Првостепене стручне
комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања
функционалног стања корисника.

РЈЕШЕЊE
о именовању Коминисије за примопредају роба

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-533-1/16                                                                                 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина,                                                                                    
Мићо Мићић, с.р.
Датум,  25. март 2016. године

		
На основу члана 62. Статута града Бијељина (
“Службени гласник Града Бијељина”, број 8/12 и 27/13 ),
члана 4. Одлуке о радним тијелима Начелника општине (
“Службени гласник општине Бијељина”, број 5/06 ) и члана
8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања
функционалног стања корисника ( “Службени гласник
Републике Српске”, број 116/12 и 111/13 ), Градоначелник
Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
ЛИЦА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УТВРЂИВАЊУ
ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА
Члан 1.
Др Игор Новаковић, специјалиста породичне
медицине, именује се за замјеника предсједника Првостепене
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивања
функционалног стања корисника.

I
У Комисију за примопредају роба која се односи на
набавку комбинованог ватрогасног возила за гашење водом,
пјеном, прахом, 800/1000/500 са телескопском руком по
Уговору број: 02-404-159/14 до 08.05.2015 године, именују
се:
1.Данко Новаковић, предсједник
2.Дејан Балорда, члан
3.Млађан Васић, члан
II
Задатак Комисије је да записнички иѕврши
примопредају ватрогасног возила по Уговору број:02-404159/14
III
Ово рјешење ступа на снаагу даном доношења.
Број:02-014-1-352/16
    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                                            
Мићо Мићић, с.р.
Датум 24.03.2016. 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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ
НАСТАЛИХ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се комисија за процјену насталих штета
од елементарних непогода на грађевинским објектима и
пољопривредном земљишту на подручју Града Бијељина у

1. април 2016.
саставу:

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 43. став 1. алинеја 19. и члана 117в.
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
8/13 и 27/13), Градоначелник Града Бијељине
На основу члана 43. став 1. алинеја 19.Бијељина“,
и члана бр.
117в.
Закона о локалној самоуправи
II
дана 09. марта 2016. године, донио је
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став 1.
Задатак комисије је да врши процјену насталих
ћ. Статута
Града
Бијељина објектима
(„Службени гласник Града Бијељина“,
штета одтачка
елементарних
непогода
на грађевинским
П Л А Н бр. 8/13 и 27/13),
Градоначелник
Града
Бијељине
дана
09.
марта
2016.
године,
донио
је
и пољопривредном земљишту у складу са Упутством о
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
јединственој методологији за процјену штета од елементарних
БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
непогода   („Службени гласник Републике Српске“, број:
16/04).
I
ПЛАН
Овим
Планом
запошљавања
у Градској управи Града
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Бијељине
за
2016.
годину
(у
даљем
тексту:
План) утврђује се
ЗА 2016. ГОДИНУ
Комисија извјештаје о процјењеној штети доставља стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених
Градоначелнику Града Бијељина.
радних мјеста у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Градској управи Града
IV
Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 25/15) те
I
Административно техничку помоћ у раду комисије потребан број службеника, техничких и помоћних радника на
пружаће Одјељење
за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту
неодређено
са потребном
стручном
Овим
Планом запошљавања
у Градској
управивријеме
Градаи приправника
Бијељине за
2016. годину
Градске управе Града Бијељина.
спремом.
(у даљем тексту: План) утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број
План се доноси на основу прикупљених приједлога
непопуњених радних
мјеста у складу са Правилником
о организацији и систематизацији
V
руководиоца организационих јединица водећи рачуна о
радних
мјеста
у
Градској
управи
Града
Бијељина
(„Службени
гласник
Градау Бијељина“,
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге потребама за недостајућим
кадровима
организационим
бр.
25/15)
те
потребан
број
службеника,
техничких
и
помоћних
радника
на неодређено
рјешење број 02-85-1/12 од 08.06.2012. године („Службени јединицама и расположивим финасијским
средствима у
вријемеБијељина“,
и приправника
са потребном стручномскладу
спремом.
гласник општине
број: 12/12).
са Одлуком о буџету Града Бијељина за 2016. годину
VI
(„Службени
гласник Града
Бијељина“,организационих
бр. 26/15).
План се доноси
на основу прикупљених
приједлога
руководиоца
Ово
Рјешењеводећи
ступа нарачуна
снагу даном
доношења, аза недостајућим кадровима у организационим
јединица
о потребама
објавиће јединицама
се у „Службеном
гласнику Града Бијељина“.
II
и расположивим
финасијским средствима у складу са Одлуком
о буџету Града
Утврђује
се
се
стварно
стање попуњености радних
Бијељина за 2016. годину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 26/15).
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан 01.03.2016.
године, те планира потребан број службеника, помоћних и
Број: 02-014-1-282/16
техничких радника за пријем у радни однос на неодређено
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II
У Бијељини
вријеме у 2016. години како слиједи:
Мићо Мићић, с.р.
Датум, 09.03.2016.године
1. Дипл.инг.грађ. Драган Јовановић, предсједник,
2. Дипл.инг.ел.тех. Богдан Тадић, члан,
3. Дипл.инг.пољопривреде Младен Трифковић, члан

Утврђује се се стварно стање попуњености радних мјеста и број непопуњених радних
		
мјеста на дан 01.03.2016.године, те планира потребан број службеника, помоћних и
техничких радника за пријем у радни однос на неодређено вријеме у 2016. години како
слиједи:
Организациона јединица

Стварно стање
попуњености
радних мјеста на
неодређено
вријеме

Непопуњена
радна мјеста

Одјељење за привреду и
пољопривреду
Одјељење за просторно уређење
Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Одјељење за финасије
Одјељење за друштвене дјелатности
Одјељење за инспекцијске послове

10

1

Планиран
број
службеника,
помоћних и
техничких
радника на
неодређено
вријеме
1

19
26

5
5

2
1

17
17
30

1
2
4

3
2
1
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Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Одјељење за општу управу
Одјељење комуналне полиције
Стручна служба скупштине Града
Служба заједничких послова
Служба градске комисије за
комасацију
Служба за јавне набавке, инвестиције
и надзор
Територијална ватрогасна јединица
Кабинет Градоначелника
Одсјек за информационе технологије
Одсјек за послове мјесних заједница
Јединица за интерну ревизију
УКУПНО

1. април 2016.

18

3

2

43
13
5
38
-

5
2
5
1

4
2
5
1

12

3

-

61
14
4
11
1
340

3
6
2
1
48

2
3
2
31

III
У погледуIIIприправника планиран је пријем 30 (тридесет) приправника
са високом и
V
вишом
стручном
спремом,
од
тога
80
%
са
завршеним
друштвеним
смјером
и 20
% са а
У погледу приправника планиран је пријем 30
Овај План ступа на снагу даном
доношења,
завршеним
природним
и
техничким
смјером.
(тридесет) приправника са високом и вишом стручном објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером и
20 % са завршеним природним и техничким смјером.

IV

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

IV
Број: 02-120-322/16  
ГРАДОНАЧЕЛНИК
У измјењеним
околностима
и
потребама
за
пријем
Б иза
ј е пријем
љ и н а, у радни однос нових службеника,
У измјењеним околностима и потребама
Мићо Мићић, с.р.
у радни однос нових службеника, помоћних и техничких Датум, 09.03.2016. године
помоћних и техничких радника и приправника, а на основу Правилника о организацији и
радника и приправника, а на основу Правилника о
систематизацији
радних
мјеста
у Градској
Града Бијељина и Одлуке о буџету Града
организацији
и систематизацији
радних
мјеста
у Градскојуправи
		
Бијељина
за
2016.
годину,
донијет
ће
се
измјене
и
допуне
Плана.
управи Града Бијељина и Одлуке о буџету Града Бијељина
за 2016. годину, донијет ће се измјене и допуне Плана.

V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-120-322/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 09.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
2

1. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-33/16

1

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПП-02/16

1

3.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-14/16

2

4.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-13(5 ЛОТА)/16

5.

14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
8
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-22/16
15.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
8
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-15(2 лота)/16

16.

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈУ ДЈЕЧИЈИ
9
ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

2

17.

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

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА 9

3

18.

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-14/16

4

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-04/16

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ
СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ
ЛИЦА
У
ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
И УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА
10
КОРИСНИКА

4

19.

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: КГН-Н-01/16

5

9.

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

5

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ
СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ
ЛИЦА
У
ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
И УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА
10
КОРИСНИКА

20.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ПРИМОПРЕДАЈУ РОБА

10. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА, БРОЈ: 02-404-17/16
од 18.03.2016. године У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СЗП-01/16

6

11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП-н-01-п1-у1/15

6

12. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-10/16

7

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-01 (2 лота)-лот
1-п2/15

7

КОМИСИЈЕ

ЗА

10

21.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ НАСТАЛИХ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ПОДРУЧЈУ
10
ГРАДА

22.

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
11
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. април 2016.
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