
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII 10. август 2017. године  БРОЈ 17 / 2017

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“  97/16)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о 
јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ”, број:39/14), 
и члана 3 Правилника о јавним набавкама роба,услуга и 
радова(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,08/16), 
Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ГРАДА  БИЈЕЉИНА  ЗА 2017. ГОДИНУ ( I I)

I
 Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2017. годину.

II
 Непосредни руководиоци организационих 

јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за 
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки Града Бијељина  за 2017. годину, у складу са 
дјелокругом рада сваке организационе јединице.

III
 Измјена и допуна Годишњег плана јавних 
набавки  Града Бијељина у 2017. години је саставни 
дио ове Одлуке.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-5 /2017
Бијељина, 
Датум: 25. јул 2017.године

   

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

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске 
резерве у укупном износу од 5.924,21 КМ DOO „PEP-
PERS MUSIC“ из Београда за пружање менаџмент 
услуга (наступ Tropico benda на Градском тргу у 
Бијељини).

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће 
се са 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 412 
900 „трошкови обиљежавања манифестација, значајни 
датуми“ ПЈ Скупштина Града. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена 
на жиро рачун DOO „PEPPERS MUSIC“ из Београда.

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

Број: 02-014-1-1177/17
Бијељина,                                                                             
Датум:7.август 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-36/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-36/17

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова: АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ, 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНA
  

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 

реализацију јавне набавке је 461.538,48 КМ (без ПДВ-а) 
односно 540.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
 Средства у износу од 205.128,21 КМ (без ПДВ-а) 
односно 240.000,00 КМ ( са ПДВ-ом)  су обезбијеђена са 
„Рачун посебних намјена-Донације“ и то износ од  190.000,00 
КМ је обезбиједило Министарство за људска права и 
избјеглице БиХ односно Фонд за повратак БиХ  и износ од 
50.000,00 КМ Брчко Дистрикт БиХ .

 Средства у износу од 256.410,27 КМ (без ПДВ-а) 
односно 300.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) су обезбијеђена  из 
буџета за 2017. 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. За предвиђена средства у 
износу од 256.410,27 КМ (без ПДВ-а) односно 300.000,00 КМ 
( са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће обезбиједити 
30% средстава што износи  76.923,08 КМ (без ПДВ) односно 
90.000,00 КМ (са ПДВ). 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањем Оквирног споразума.

V
 Оквирни споразум  се закључује на период од дана 
потписивања до 31.12.2017. године. 

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

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

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

Број:02-404-145/17                 
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-38/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-38/17

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ „БЛЕД“
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 111.111,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно 130.000,00  КМ ( са ПДВ-ом).
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2017. 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
 Рок за реализацију радова је 30 (тридесет) 
календарских дана од дана давања писменог налога за 
почетак извођења радова, док је крајњи рок за рализацију 
уговора 31.12.2017.године .

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

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

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

Број:02-404-144/17              
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) члана 18 и члана 88  Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број: 13/17 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУАПЊУ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА:ДД-10/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-10/17

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 

вршиће се непланирана јавна набавка следећих радова:

 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДОМА 
КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а), 
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2017.годину са буџетске ставке ’’ Инвестиције 
у културне установе Домове културе и домове културе у 
мјесним заједницама’’, економски код 5111100 потрошачка 
јединица 0005210.

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

V
 Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних 
радова је 30 (тридесет) 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”.

Број:02-404-147/17       
Бијељина,
Датум:31. јул 2017.године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) члана 18 и члана 88  Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број: 13/17 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
O ПРИСТУПАЊУ   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА:ДД-07/17

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова   
под шифром: ДД-07/17

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ПЕТОРАЗРЕДНЕ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ 
ЛЕДИНЦИ VII  ФАЗА – ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 256.410,26 КМ (без 
ПДВ-а), односно 300.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
су обезбјеђена из буџета за 2017. годину са буџетске 
ставке „Набавка грађевинских објеката –инвестиције 
у образовању“економски код : 511 100, потрошачка 
јединица 0005210. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка. 

V
 Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних 
радова је 60 дана од дана закључивањa уговора . 

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

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

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

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

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку 
услуга: Пружање услуга ручка/вечере  и преноћишта  
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте, 
званичнике  институција и организација, манифестација 
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана 
Града) и другим лицима  којима се указује  гостопримство 
у ресторанима  на подручју Града Бијељина, понуду је 

доставио следећи понуђач :
 
 - ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуда, те је након проведених преговора 
прихваћена понуда,

 ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина са 
понуђеном цијеном у износу од 4.805,14 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда 1 број: 02-404-138/17 
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-138/17-1
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку 
услуга: Пружање услуга ручка/вечере  и преноћишта  
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте, 
званичнике  институција и организација, манифестација 
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана 
Града) и другим лицима  којима се указује  гостопримство 
у ресторанима  на подручју Града Бијељина, понуду је 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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доставио следећи понуђач :
 
 - УР Ресторан „Ловац“, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 
понуда, те је након проведених преговора прихваћена понуда,

 УР Ресторан „Ловац“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 10.651,24 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда 2 број: 02-404-138/17 
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-138/17-2
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку 
услуга: Пружање услуга ручка/вечере  и преноћишта  
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте, 
званичнике  институција и организација, манифестација 
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана 
Града) и другим лицима  којима се указује  гостопримство 
у ресторанима  на подручју Града Бијељина, понуду је 
доставио следећи понуђач :

 - ДОО „Минерва“, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуда, те је након проведених преговора 
прихваћена понуда,

 ДОО „Минерва“, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 10.934,19 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда 3 број: 02-404-138/17 
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-138/17-3
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку 
услуга: Пружање услуга ручка/вечере  и преноћишта  
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте, 
званичнике  институција и организација, манифестација 
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана 
Града) и другим лицима  којима се указује  гостопримство 
у ресторанима  на подручју Града Бијељина, понуду је 
доставио следећи понуђач :

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 - ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за 
достављање понуда, те је након проведених преговора 
прихваћена понуда,

 ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 9.392,25 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда 4 број: 02-404-138/17 
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-138/17-4
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године
 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:13/17),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  А 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17

 У поступку јавне набавке услуга путем 
отвореног поступка, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 13.04.2017.године и у Службеном 
гласнику БиХ БР.27/17 од 14.04.2017.године а која се 
односи на набавку услуга:” ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ 
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЛОТ 1  - Израда и 
одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на 
градским улицама на подручју Града Бијељина и ЛОТ 
2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града, а у складу са Рјешењем 
Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-

02-07-1-238-7-7/17 од 13.07.2017.године и извршеног 
поступка вредновања као најповољнији понуђач за 
ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина изабран је понуђач ДОО ‘’SACOM’’ 
Сарајево са понуђеном цијеном у износу од 28.900,00 
(без ПДВ-а)  и  за ЛОТ 2 - Израда и одржавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним 
и некатегорисаним путевима на подручју Града изабран 
је понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево са понуђеном 
цијеном у износу од 29.600,00 (без ПДВ-а)  и поништава 
се Одлука о поништењу поступка број: 02-404-85/17 од 
15.05.2017.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 У предметном поступку јавне набавке СКП-13 
(2Лот-а)/17 за ЛОТ 1  - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на 
подручју Града Бијељина и ЛОТ 2 - Израда и одржавање 
хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним 
и некатегорисаним путевима на подручју Града на 
Одлуку о поништењу поступка број: 02-404-85/17 од 
15.05.2017.године, уложена је жалба понуђача д.о.о. ‘’SA-
COM’’ Сарајево која је усвојена Рјешењем Канцеларије 
за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-07-1-238-7-
7/17 од 13.07.2017.године и поништена је Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-33/17 од 03.04.2017.
године. На основу наведеног извршено је вредновање 
понуда достављених за Лот 1. и Лот 2. 
 На основу поменутог Рјешења Канцеларије за 
разматарње жалби Бања Лука, понуда понуђача д.о.о. ‘’SA-
COM’’ Сарајево  испуњава све услове прописане тендерском 
документацијом. Након поновног извршена вредновања 
понуда утврђено је да понуде понуђача  д.о.о. ‘’Буљан цесте’’ 
Крешево и д.о.о. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина не испуњвају 
услове предвиђене тендерском документацијом и то:
Понуда понуђача доо ‘’Буљан цесте’’ Крешево није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што у понуди недостаје следећа документација:
 - изјаве из члана 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама
 - биланс успјеха (копија)
 - доказ о регистрацији
 - докази за испуњеност техничке и професионалне 
способности
 Понуда понуђача доо ‘’Бијељина пут’’ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из разлога што у понуди недостаје следећа документација:
 - овјерена копија дипломе грађ.инж.смјер 
нискоградња (достављена је овјерена копија дипломе грађ.
инж.општег смјера)
 - овјерена копија дипломе техничар саобраћаја  
 – смјер друмски или грађевине – смјер нискоградња 
(достављена је овјерена копија дипломе грађ. техничар – 
смјер геодетски)
 
 У складу са горе наведеним, а на основу критеријума 
најнижа цијена технички задовољвајуће понуде извршено је 
вредновање понуда за ЛОТ 1 и Лот 2  :

 ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина
 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Изабрани понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево и 
понуђач ДОО ’’ORMAN’’ Кисељак   дужни су да у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставе 
оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених изјава из 
члана 45. Закона о јавним набавкама, а обзиром да се 
ради о групи понуђача било који члан групе понуђача 
може да достави оригинал или овјерену копију 
биланса успјеха за 2016.годину из члана 47. Закона 
о јавним набавкама а како је и прописано тачком 
13. тачка г) предметне тендерске документације. 
Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе 
тражену документацију, угворни орган ће поступак 
поништити у складу са чланом 69.став 2) тачка д, 
Закона о јавним набавкама.

 Записник о оцјени понуда број: 02-404-85/17 од 
21.07.2017.године саставни је дио ове Одлуке.
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 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
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-85/17
Бијељина, 
Датум:27. јул 2017.године

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.07.2017. године, а 
која се односи на набавку роба: „Набавка материјала 
за практичну наставу у склопу пројекта ‘’Прилика 
плус’’ – практична настава на радном мјесту”,понуду 
је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Мега дрво“, 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, оцијењено да је 
најповољнији понуђач,

 ДОО „Мега дрво“, Бијељина са понуђеном 
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цијеном у износу од 4.844,08 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-142/17 
од 31.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 ДОО „Мега дрво“ Бијељина дужан је да у року 
од 3 (три) 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.
 
 ДОО „МЗ промет“ Бијељина, као члан групе 
понуђача, дужан је у истом року доставити оригинал 
или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. 
Закона о јавним набавкама БиХ.
 
 ДОО „Мега дрво“ Бијељина дужан је доставити 
Уговор о удруживању у групу понуђача у року од 5 
(пет) дана од дана пријема ове Одлуке.
 
 Уколико понуђачи у горе наведеном року не 
доставе тражену документацију уговорни орган  ће 
поступити у складу са чланом 72. став 3) Закона о 
јавним набавкама БиХ.

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”

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

 
 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и 
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 
39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореном 
поступка објављеном у Службеном гласнику број 52/17 
дана 21.07.2017. године и на Порталу јавних набавки 
објављеном дана 18.07.2017. године, а која се односи на 
набавку роба: „Набавка службеног путничког аутомобила 
за потребе Кабинета Градоначелника”,понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. „Ауди центар Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука

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

 „Ауди центар Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука са 
понуђеном цијеном у износу од 106.700,00 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-139/17 од 
03.08.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-139/17
Бијељина, 
Датум:04. август 2017.године
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 На основу члана 82.став 3. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 
97/16), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број 9/17), Одлуке о поступку 
за додјелу средстава удружењима грађана на подручју 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 22/14), члана 19а. Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина“ број: 3/16), Меморандума о разумјевању 
између УНДП-а и Града Бијељина од 08.07.2014. године 
и Споразума о сарадњи између општине Бијељина и 
невладиних организација на подручју Града Бијељина. 
Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ 

ПОЗИВА У 2017. ГОДИНИ

I
 У Рјешењу о именовању Тима за праћење 
реализације пројеката удружења грађана (у даљем тексту: 
Тим) која су остварила право на средства из буџета по 
основу јавног позива у 2017. години, врши се измјена у 
члану I, па се  чланови Тима Јасна Абдулахагић  и Јелена 
Алексић   замјењују са:

 - Милицом Шпирић – службеником градске 
управе, 
и
 - Бобаном Станкићем – службеником градске 
управе,

II
 Остали дијелови Рјешења остају неизмјењени. 

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

Број: 02-014-1-1056/17
Бијељина,                                                                                                  
Датум: 25. јул 2017. године

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

РЈЕШЕЊЕ
 о именовању   Комисије за примопредају 
изведених грађевинских радова за реконструкцију и/
или санацију стамбених јединица, на подручју Града 

Бијељина, по пројекту   “ Рјешавање проблема Рома у 
области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина “ ( 7 
стамбених јединица )

Члан 1.
 Именује се  Комисија у саставу:

 1.Бојана Вујовић, дипл. инг. архитектуре, 
предсједник 
 2. Марија Савић,  дипл. инг. грађевине, члан
 3. Огњен Гаврић, дипл. инг. архитектуре, члан

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изврши примопредају 
изведених грађевинских радова на реконструкцији и/
или санацији 7 стамбених јединица у оквиру Пројекта 
“ Рјешавање проблема Рома у области стамбеног 
збрињавања у Граду Бијељина “.

Члан 3.
 Примопредаји изведених грађевинских радова 
на реконструкцији и/или санацији  стамбених јединица 
присуствују представници HWA, Министарства за људска 
права и избјеглице, Градске управе Града Бијељина, 
Удружења Рома РС, извођача радова и надзорни орган.

Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-53-6/17
Бијељина,
Датум: 26. јул 2017.године

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), 
члана 71.  Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17), члана 1. Одлуке о радним 
тијелима Градоначелника (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 26/15 ) Градоначелник Града Бијељина д 
о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ 

САВЈЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У члану 1. Рјешења о оснивању Савјета за 
запошљавање и образовање Града Бијељина, број 02-111-
179/17 од 11.05.2017. године, поред именованих чланова, 
додаје се:
 
 - Ивана Крунић, представник Удружења грађана 
за промоцију и образовање Рома ‘’Отахарин’’ Бијељина; 
 
 - Мирослав Јовић, Завод за запошљавање РС   
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 – филијала Бијељина, умјесто Славице Лукић која 
се разрјешава због преласка на другу функцију;
 
 - Мишо Полетан, Градска управа Града 
Бијељина, умјесто Бојана Ђокића који се разрјешава 
усљед смрти;
 
 - Љубица Млађеновић, Градска управа Града 
Бијељина, умјесто Драгорада Васића који се разрјешава 
због одласка у пензију;
 
 - Миленко Максимовић, Техничка школа 
‘’Михајло Пупин’’, умјесто Раденка Тодоровића који 
се разрјешава због истека мандата на радном мјесту 
директора школе.

Члан 2.

 Остали чланови именовани Рјешењем број 02-
111-179/17 од 11.05.2017. године, остају непромијењени. 

Члан 3.
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

Број: 02-111-220/17 
Бијељина,
Датум, 27. јул 2017. године
 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именује се Радна група у следећем саставу:
 1. Самер ел Цхекх
 2. Младен Савић,
 3. Дејан Савић,
 4. Драган Вујић,
 5. Славко Башић.

II
 Задатак Радне групе је да изврши анализу 
усклађености аката (Колективни уговор, Правилник о 
платама и друга акта) којима је регулисана исплата личних 
примања запослених у јавним установама чији је оснивач 
Град Бијељина, а на терет буџета Града Бијељина, пратећи 
при томе оквир средстава који је планиран буџетом за 2017. 
годину са актима Градске управе. 

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

Број: 02-014-1-1179 /17
Бијељина,
Датум; 7. август 2017. године
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2017.ГОДИНУ  (II)

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ  СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О  ПРИСТУПАЊУ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-36/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-38/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ДД-10/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ДД-07/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ОЗП-10/17 
(Д.О.О. „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ОЗП-10/17 
(УР РЕСТОРАН „ЛОВАЦ“)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ОЗП-10/17 
(Д.О.О. „ГЛОБУС ТИМ“)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ОЗП-10/17 
(Д.О.О. „МИНЕРВА“)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-13 (2ЛОТ-А)/17

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-Н-02/17

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА 
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ 
ПОЗИВА У 2017.ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВЕДЕНИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА 
О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
АНАЛИЗУ УСКЛАЂЕНОСТИ АКАТА

САДРЖАЈ
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