
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII 18. април 2017. године  БРОЈ 8 / 2017

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: 04. април 2017. године 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1

 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
 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
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          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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ТВЈ-09/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.03.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.19/17 од 17.03.2017.године, 
а која се односи на набавку услуга: Одржавање ватрогасних 
возила и надоградња на истим, 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 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
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-51/17
Бијељина, 
Датум: 05.април 2017.године

         На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ТВЈ-06/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 07.03.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ”бр.17/17 од 10.03.2017.године, 
а која се односи на набавку роба:” Набавка два чамца са 
приколицом’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1 . ДОО „ДОО В-З Заштита“ Бања Лука
 2. ДОО „Mipex auto RS“ Бања Лука
 3. ДОО „Greenprojekt“ Сарајево
 4. ДОО „Угљо“ Бијељина
 5. ДОО „КМ Trade“ Високо

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом и то:

 - Понуда ДОО“В-З Заштита“ Бијељина није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 Понуђач није доставио комплетан Образац за 
цијену понуде, такође није попунио рубрике у  Изјавама из 
члана 45. члана 47. и члана 52.Закона о јавним набавкама 
које се односе на врсту поступка и број „Сл.гласника“ БиХ 
у коме је објављена јавна набавка.Обзиром да се ради о 
отвореном поступку, ова набавка је објевљена на порталу и 
у „Сл.гласнику“ БиХ.

 - Понуда ДОО „Greenprojekt“Сарајево  није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 Понуђач није попунио рубрике у Изјавама из члана 
45. члана 47. и члана 52.Закона о јавним набавкама које се 
односе на врсту поступка и и број „Сл.гласника“ БиХ у коме 
је објављена јавна набавка.Обзиром да се ради о отвореном 
поступку, ова набавка је објевљена на порталу и у „Сл.
гласнику“ БиХ.

 - Понуда ДОО „Mipex auto RS“ Бања Лука није 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом 
из следећих разлога:
 Понуђач није попунио рубрике у Изјавама из члана 
45. члана 47. и члана 52. Закона о јавним набавкама које се 
односе на врсту поступка и и број „Сл.гласника“ БиХ у коме 
је објављена јавна набавка.Обзиром да се ради о отвореном 
поступку, ова набавка је објевљена на порталу и у „Сл.
гласнику“ БиХ.

 - Понуда ДОО „Угљо“ Бијељина није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 Понуђач није доставио Биланс успјеха за 2015.
годину и није попунио рубрике у Изјавама из члана 45. 
члана 47. и члана 52. Закона о јавним набавкама које се 
односе на врсту поступка и  број „Сл.гласника“ БиХ у коме 
је објављена јавна набавка.Обзиром да се ради о отвореном 
поступку, ова набавка је објевљена на порталу и у „Сл.
гласнику“ БиХ.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Бијељина у 2017. и 2018.години”, понуду је доставио следећи 
понуђач:
 1 . ДОО „Еко заштита“Бијељина

II 
  Након разматрања приспјелe понудe установљено је 
да je понуђенa цијенa знатно већа од средстава предвиђених 
буџетом уговорног органа. Предвиђени износ за предметну 
јавну набавку је 679.999,32 КМ ( са ПДВ-ом), а понуђена 
цијена је 794.355,12 КМ (са ПДВ-ом), тако да цијена понуде 
премашује планирана средства за 114.355,80 КМ.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од 
обезбјеђених средстава за предметну набавку.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-37/17 од 
11.04.2017.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

  V 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-37/17
Бијељина, 
Датум:11.април 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. и 72. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и 
члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15 и 08/16), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке 

ТВЈ-05/17
 
 Поступак јавне набавке ТВЈ-05/17: Набавка  три 
електричне сирене  за узбуњивање  поништава се у складу 
са чланом 69 став 2) тачка е) Закона о јавним набавкама из 
разлога што је цијена  прихватљиве понуде значајно већа од 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 - Понуда ДОО „КМ Trade“ Високо није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих 
разлога:
 Изјаве из члана 45.,47. и 52. нису потписане од 
стране одговорног лица, а у Изјавама из члана 45. члана 
47. и члана 52. Закона о јавним набавкама, нису попуњене 
рубрике које се односе на врсту поступка  и број „Сл.
гласника“ БиХ у коме је објављена јавна набавка.Обзиром 
да се ради о отвореном поступку, ова набавка је објевљена 
на порталу и у „Сл.гласнику“ БиХ.

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

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-49/17 од 
05.04.2017.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-49/17
Бијељина, 
Датум: 07.април 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 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ПР-01/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем оквирног споразума, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 23.02.2017.године и у “Сл.
гласнику БиХ” бр,15/17 од 03.03.2017.године, а која се односи 
на набавку услуга:” Вршење дезинсекције на подручју Града 



Број 8 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина18. април 2017.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

обезбјеђених средстава за предметну јавну набавку. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02-
404-47/17 од 30.03.2017.године, као најповољнији понуђач 
изабран је ДОО ‘’Монти’’ Зворник са понуђеном цијеном у 
износу од 29.835,14 КМ (са ПДВ-ом).

 Понуђач ДОО „Монти’’ Зворник  био је обавезан 
у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке да достави 
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона 
о јавним набавкама. Како је Одлука о избору примљена дана 
31.03.2017.године, понуђач је био дужан да документацију 
достави најкасније 05.04.2017.године.

 Наведени понуђач је доставио тражену 
документацију дана 07.04.2017.године односно након истека 
рока који је одредио уговорни орган, а  чланом 72.став 
3) тачка а) Закона о јавним набавкама је предвиђено да 
се, уколико најуспјешнији понуђач пропусти да достави 
оргинале или овјерене фотокопије документације из члана 
45. и 47.Закона о јавним набавкама у року који одреди 
уговорни орган, уговор додијељује понуђачу  чија је понуда 
на ранг листи одмах након понуде најупјешнијег понуђача.

 Обзиром да је понуда другопласираног понуђача 
ДОО“В-З Заштита“ Бања Лука у износу од 35.064,90 КМ(са 
ПДВ-ом)  већа од средстава предвиђених за предметну јавну 
набавку у износу од 30.000,00 КМ , поступак се поништава 
у складу са чланом 69. став 2) тачка е) Закона о јавним 
набавкама.
 
 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”

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 47/17
Бијељина, 
Датум: 11.април 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 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16 ), Градоначелник  д о н о с и :
 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДОВА

ШИФРА: СКП-23/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-23/17

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

 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
200.000,00 (са ПДВ-ом) односно –   170.940,17 КМ (без ПДВ-а). 
Грађани МЗ суфинансирају набавку у износу од 20% што 
износи 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 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 5111100-37; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Предвиђени рок за реализацију радова је од дана 
закључивања Оквирног споразума 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: 02-404-84/17
Бијељина,                                                                        
Датум: 05.април 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 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’,број: 24/15 и 8/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: СКП-13(2 ЛОТА)/17
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 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 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 12.Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова(‘’Службени гласник града Бијељина’’,број:24/15 и 
8/16),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА: СКП-28/17
 

 I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-28/17

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

 ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, 
ПЈЕШАЧКО–БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА  И ТРОТОАРА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
860.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно – 735.042,74 КМ (без 
ПДВ-а),  за предвиђена средства  у износу од  830.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) – односно  709.401,71 КМ ( без ПДВ-а), грађани 
мјесних заједница  ће обезбједити  30 %   односно 249.000,000 
КМ (са ПДВ-ом)  тј. 212.820,51 КМ (без ПДВ-а). Средства у 
износу од 30.000,00(са ПДВ-ом) односно – 25.641,03 КМ (без 
ПДВ-а)  су обезбјеђена из буџета Града , у укупном износу  , 
без суфинансирања Мјесних заједница .
 Средства су обезбијеђена са 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 са закључивањем Оквирног споразума 

V
 Оквирни споразум се закључује на период од дана 
потписивања до 31.12.2017. године. Рок за реализацију 
сваког уговора закљученог на основу Оквирног споразума 
биће одређен   од стране наручиоца радова  и примјерен  
обиму радова  код сваког појединачног 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 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-13(2 ЛОТА)/17

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

 ЛОТ 2 - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју Града 

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
75.000,00 КМ (са ПДВ-ом),односно 64.102,56 КМ (без 
ПДВ-а); за Лот 1= 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 
29.914,53 КМ (без ПДВ-а) ; за Лот 2= 40.0000,00 КМ(са 
ПДВ-ом), односно 34.188,03 КМ (без ПДВ-а). Средства су 
обезбјеђена из буџета за 2017.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 оба Лота  је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2017.
године, а појединачне услуге у року који ће бити дефинисан 
писменим налогом, а најкасније до 30 дана од 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”.

Број: 02-404-85/17      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 05.април 2017.године                          

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 8 - Страна 15Службени гласник Града Бијељина18. април 2017.

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-86/17
Бијељина,  
Датум: 05.април 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) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 24/15 и 08/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: БиЗ-01/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
БиЗ-01/17

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:

 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 25.641,03 КМ (без 
ПДВ-а).Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину 
са буџетске ставке:’’Набавка  опреме  - ЦЗ’’, економски код 
511300; потрошачка јединица 0005180.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени крајњи рок испоруке је 15 (ПЕТНАЕСТ) 
дана од дана потписивања 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: 02-404-87/17      
Бијељина,            
Датум: 07 април.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 8. 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 и 8/16  ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА
ШИФРА: КГН-14/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: 
КГН-14/17

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга :

 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ  
ПРОЈЕКАТА „ПРИЛИКА ПЛУС“–ПРАКТИЧНА НАСТАВА 
НА РАДНОМ МЈЕСТУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ (без ПДВ-а), 
односно 5.850,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена 
са Рачуна посебних намјена – Донације ( пројекат “Прилика 
плус“)

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б. 

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга  је од 
дана потписивања Уговора до 20.06.2017.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:02-404-92/17
Бијељина, 
Датум:12.април 2017.године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 25.  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 и 08/16), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ
ШИФРА: СГ – 01 (2Лот-а)/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СГ – 01 (2Лот-а)/17

II
 За потребе Скупштине Града, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

 СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2017.ГОДИНИ:

 ЛОТ 1 – РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И 
ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2017.ГОДИНИ

 ЛОТ 2 – СНИМАЊЕ И ЕМИТОВАЊЕ ПРЕСС 
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА У 2017.ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
21.367,52 КМ (без ПДВ-а), односно 25.000,00 КМ (са ПДВ-
ом). За Лот 1 предвиђено је 12.820,52 КМ (без ПДВ-а) 
и 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом) и за Лот 2 предвиђено је 
8.547,00 КМ (без ПДВ-а) односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-
ом). Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са 
буџетске ставке ‘’Уговорене услуге-сједнице’’, економски код 
412 700, потрошачка јединица 0005110.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга је 
за оба Лот-а од  дана закључивања Уговора  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 

 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 ) и 
члана 18. и члана 21. 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 и 8/16 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: ПР – 01-п1/17

 
I

 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: ПР-01-п1/17

II
 За потребе Одјељења за привреду, вршиће се 
поновна јавна набавка следећих услуга:

 ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2017. И 2018.ГОДИНИ

 III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
679.999.32 (са ПДВ-ом) односно –  581.196,00 КМ (без 
ПДВ-а). Средства у износу од од 290.598,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 339.999,66 КМ (са ПДВ-ом), а средства износу од од 
290.598,00 КМ (без ПДВ-а) односно 339.999,66 КМ (са ПДВ-
ом) ће бити обезбјеђена из буџета за 2018.годину,  Буџетска 
ставка са које су обезбјеђена средства је ‘’Трошкови 
дезинсекције’’, потрошачка јединица 0005151; економски 
код 412 200. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења са закључивањем 
Оквирног споразума, а у складу са чланом 21. став 1 тачка а) 
ЗЈН

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке услуга 
је од дана закључивања Оквирног споразума до 31.10.2018.
године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

 1. Цијена – 70 бодова
 2. Гарантни рок – 30 бодова

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: 02-404-95/17 
Бијељина, 
Датум: 12.април 2017.године

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

Број: 02-404-96/17
Бијељина, 
Датум: 13.април 2017.године

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке – Уговарање вишка потребних 
услуга приликом реализације уговора који се односи на 
организовање зимске службе у сезони 2016/2017 – рад 
комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на 
подручју Града Бијељина – лот2 – додатни Уговор на Уговор 
број:02-404-119/16 – лот 2 од 19.09.2016.године објављеног 
на веб страници Града Бијељина 29.03.2017. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације

 1. Понуђач Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина 
испуњава услове претквалификације у предмету јавне 
набавке – Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на организовање зимске 
службе у сезони 2016/2017 – рад комплетне механизације на 
чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – 
лот2 – додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 2 
од 19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16
 2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани тендерском документацијом.
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 29.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка потребних услуга приликом реализације уговора 
који се односи на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – лот2 – 
додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 2 од 
19.09.2016.године Основ за вођење преговарачког поступка 
је прописан чланом 23. тачка б) Закона о јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. ‘’БУК 
ПРОМЕТ’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
10.04.2017. године у  доставила је захтјев за учешће.

 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 10.04.2017. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити 
квалификованост понуђача ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина.

 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) 
дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији 

за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем уговорног 
органа.
           

Број:  02-404-74/17  
Бијељина, 
Датум:10 април.2017.године

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке –Уговарање вишка потребних 
услуга приликом реализације уговора  који се односи  на 
организовање зимске службе  у  сезони 2016/2017 – рад 
комплетне механизације  на чишћењу  и посипању свих 
улица у  Бијељини  у Јањи –Лот1 – додатни уговор  на уговор 
бр: 02-404-119/16-Лот1 од 19.09.2016.године , СКП-19 (2Лот-
а)-лот1-у1/16 – објављеног на веб страници Града Бијељина 
31.03.2017. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације

 1. Понуђач Д.О.О.’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина 
испуњава услове претквалификације у предмету јавне 
набавке – Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на организовање зимске 
службе у сезони 2016/2017 – рад комплетне механизације на 
чишћењу и посипању свих улица у Бијељини у Јањи – лот1 
– додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 1 од 
19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот1-у1/16
 2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани тендерском документацијом.
 

О б р а з л о ж е њ е
 Дана 31.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка потребних услуга приликом реализације уговора 
који се односи на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини у Јањи – лот1 – додатни 
Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 1 од 19.09.2016.
године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот1-у1/16. Основ за 
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 23. 
тачка б) Закона о јавним набавкама.

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник у 
поступку, дана 11.04.2017. године у  доставио је захтјев за 
учешће.
 
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 11.04.2017. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити 
квалификованост понуђача ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ ‘’, 
Бијељина.

 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Након разматрања приједлога Комисије утврђено 
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те 
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) 
дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији 
за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем уговорног 
органа.
           
Број:  02-404-72/17
Бијељина,                                                  
Датум:06.април 2017.године

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке – Уговарање вишка, мањка и 
непредвиђених радова приликом реализације уговора који 
се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 
Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор 
број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године објављеног 
на веб страници Града Бијељина 28.03.2017. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: 

СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16

 Најповољнији понуђач за јавну набавку – 
Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом 
реализације уговора који се односи на проширење моста на 
локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни 
Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.
године, шифра: СКП-31 (ц1, 2 Лот-а)-лот 1 – у1/16 је Д.О.О. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу:

 -вишак радова у износу од: 15.388,81 КМ (са ПДВ-ом)
 -мањак радова у износу од: -3.885,29 КМ (са ПДВ-ом)
 -непредвиђени радови у износу од: 5.496,31 КМ (са 
ПДВ-ом)
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 28.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка, мањка и непредвиђених радова приликом 
реализације уговора који се односи на проширење моста на 
локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни 
Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.
године. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 24. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама. 
Уговором број: 02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године 
са понуђаче. Д.о.о. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина  закључен је 
уговор о извођењу радова на проширење моста на локланом 
путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац, радови су извођени 
у складу са налогом и упутством надзорног органа. На 
40. сједници Скупштине града усвојен Програм о начину 
коришћења новчаних накнада прикупљених по основу 
прихода од посебних водних накнада број:01-022-15/16 од 
17.02.2016.године на коју је Министраство пољопривреде, 

је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и 
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.

 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           

Број:  02-404-73/17 
Бијељина,                                                                                    
Датум:11.април 2017.године

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке – Уговарање вишка, мањка и 
непредвиђених радова приликом реализације уговора који 
се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 
Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор 
број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године објављеног 
на веб страници Града Бијељина 28.03.2017. године, 
Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о резултатима претквалификације

 1. Понуђач Д.О.О. ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина 
испуњава услове претквалификације у предмету јавне 
набавке – Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова 
приликом реализације уговора који се односи на проширење 
моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац 
– додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 
11.07.2016.године, шифра: СКП-31 (ц1, 2 Лот-а)-лот 1 – у1/16
 2. Понуђач је дужан доставити почетну понуду 
и учествовати на преговорима у терминима који су 
дефинисани тендерском документацијом.
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 28.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка, мањка и непредвиђених радова приликом 
реализације уговора који се односи на проширење моста 
на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – 
додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 
11.07.2016.године. Основ за вођење преговарачког поступка 
је прописан чланом 24. став (1) тачка а) Закона о јавним 
набавкама.
 
 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник у 
поступку, дана 06.04.2017. године у  доставила је захтјев за 
учешће.
 
 Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене 
захтјева за учешће, дана 06.04.2017. године доставила 
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о 
резултатима претквалификације, којом се треба утврдити 
квалификованост понуђача ДОО ‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’, 
Бијељина.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 8 - Страна 19Службени гласник Града Бијељина18. април 2017.

шумарства и водопривреде дало сагалсност број:12.07-
337/147/16 од 22.03.2016.године. Наведеним Програмом 
је планиран пројекат проширења моста на проширење 
моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац. 
Приликом реализације појавио се одређени мањак, вишак и 
непредвиђени радови. На 1. сједници одражаној 02.децембра 
2016.године усвојена је Допуна овог програма којим су 
планирана додатна средства за реализацију уговора који се 
односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика 
Обарска – МЗ Градац.

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник у 
поступку, дана 06.04.2017. године доставио  је захтјев за 
учешће у складу са позивом на преговарање.

 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-72/17 од 06.04.2017.године утврђено је да је 
понуђач Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.

 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 
достављене изјаве из члана 45.Закона о јавним набавкама 
БиХ.  

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
 
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           

Број:  02-404-72/17  
Бијељина,                                                                       
Датум:07.април 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 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-05/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка,  објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.03.2017.године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.21/17 од 

24.03.2017.године, а која се односи на набавку услуга: 
“Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина 
и мјесним заједницама око домова културе, школских 
објеката и спомен обиљежја“, 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 у 
износу од: 44.738,46 KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-57/17 од 
07.04.2017.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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404- 57/17
Бијељина, 
Датум: 10.април 2017.године

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке – Понуђач Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ 
Бијељина испуњава услове претквалификације у предмету 
јавне набавке – Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на организовање зимске 
службе у сезони 2016/2017 – рад комплетне механизације на 
чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – 
лот2 – додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 
2 од 19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16, 
објављеног на веб страници Града Бијељина 29.03.2017. 
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније гпонуђача у поступку јавне набавке: 

СКП-19 (2Лота)-лот 2 – у1/16

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Најповољнији понуђач за јавну набавку – 
Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације 
уговора који се односи на организовање зимске службе 
у сезони 2016/2017 – рад комплетне механизације на 
чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина – 
лот2 – додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 2 
од 19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16 је 
Д.О.О. ‘’БУК ‘’ Бијељина са понуђеном цијеном (са ПДВ-ом) 
у износу од: 23.998,49 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 29.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка потребних услуга приликом реализације уговора 
који се односи на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – лот2 – 
додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 2 од 
19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16. 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 23. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама. 
Уговором број: 02-404-119/16 – лот 2 од 19.09.2016.године са 
понуђаче. Д.о.о. ‘’Бук промет’’ Бијељина  закључен је уговор 
о пружању услуга -  на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина. На основу 
извјештаја надзорног органа број:02-404-119/16-лот 2 од 
16.02.2017.године прилоком реализације уговора дошло је 
до појаве вишка услуга, а приликом одреживања количине 
услуга  базирало се на просјечним количинама падавина на 
основу процјене задњих неколико година. Како је ове године 
дошло до зимских услова са надпросјечном количином 
падавина дошло је до тога да предвиђене количине  за 
организовање зимске службе нису биле довољне  и исте су 
утрошене и прије истека зимске сезоне те се појавио вишак 
услуга које су приликом рееализације предметних услуга у 
оквиру Уговора за Лот 2 и извршене. 

 У фази претквалификације понуђач д.о.о. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник у 
поступку, дана 10.04.2017. године доставио  је захтјев за 
учешће у складу са позивом на преговарање.

 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-74/17 од 10.04.2017.године утврђено је да је 
понуђач Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.

 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.   
        

Број:  02-404-74/17 
Бијељина,                                                                       
Датум: 11.април 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 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 ИП-03/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 22.03.2017.године , а која се односи 
на набавку радова: “ Извршење  рјешења урбанистичко-
грађевинске  инспекције“ понуде су доставили следећи 
понуђачи:

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

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да је понуда ДОО“Јовић С&Д“ Угљевик у износу од 
5.733,00 КМ(са ПДВ-ом)неприродно ниска. На основу члана 
66.став 1. Закона о јавним набавкама и тачком 41. тендерске 
документације понуђачу је упућен захтјев за образложење 
неприродно ниске понуде.Обзиром да у предвиђеном року 
није достављено образложење цијене, понуда ДОО“Јовић 
С&Д“ није прихватљива и елиминисана је из поступка 
оцјене понуда. 

 Понуда ДОО „Радиша“,Бијељина 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 9.882,99 КМ (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-59/17 од 
11.04.2017.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.

VI
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-59/17
Бијељина, 
Датум: 12.април 2017.године

 
 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, 
предмет јавне набавке – Понуђач Д.О.О.’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ 
Бијељина испуњава услове претквалификације у предмету 
јавне набавке – Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на организовање зимске 
службе у сезони 2016/2017 – рад комплетне механизације 
на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини у Јањи – 
лот1 – додатни Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 
1 од 19.09.2016.године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот1-у1/16, 
објављеног на веб страници Града Бијељина 31.03.2017. 
године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: 

СКП-19 (2Лота)-лот 1 – у1/16

 Најповољнији понуђач за јавну набавку – Уговарање 
вишка потребних услуга приликом реализације уговора 
који се односи на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини у Јањи – лот1 – додатни 
Уговор на Уговор број: 02-404-119/16 – лот 1 од 19.09.2016.
године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот1-у1/16је Д.О.О. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ“ Бијељина са понуђеном цијеном (са 
ПДВ-ом) у износу од:29.973,06  КМ.

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 31.03.2017. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање 
вишка потребних услуга приликом реализације уговора 
који се односи на организовање зимске службе у сезони 
2016/2017 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица  у Бијељини  у Јањи – лот1 – додатни 
Уговор на Уговор број:02-404-119/16 – лот 1 од 19.09.2016.
године шифра: СКП-19 (2Лот-а)-лот1-у1/16. Основ за 
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 23. став 
(1) тачка б) Закона о јавним набавкама. Уговором број: 02-
404-119/16 – лот 1 од 19.09.2016.године са понуђаче. Д.о.о. 
‘’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина  закључен је уговор о пружању 
услуга -  на организовање зимске службе у сезони 2016/2017 
– рад комплетне механизације на чишћењу и посипању  
свих улица у Бијељини у Јањи.  На основу извјештаја 
надзорног органа број:02-404-119/16-лот 1 од 16.02.2017.
године приликом реализације уговора дошло је до појаве 
вишка услуга, а приликом одређивања количине услуга  
базирало се на просјечним количинама падавина на основу 
процјене задњих неколико година. Како је ове године дошло 
до зимских услова са надпросјечном количином падавина 
дошло је до тога да предвиђене количине  за организовање 

зимске службе нису биле довољне  и исте су утрошене и 
прије истека зимске сезоне те се појавио вишак услуга које 
су приликом рееализације предметних услуга у оквиру 
Уговора за Лот 1 и извршене. 

 У фази претквалификације понуђач 
Д.О.О.’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина, као једини учесник 
у поступку, дана 11.04.2017. године доставио  је захтјев за 
учешће у складу са позивом на преговарање. 

 Одлуком о резултатима претквалификације број: 
02-404-73/17 од 11.04.2017.године утврђено је да је понуђач 
Д.О.О.’’БИЈЕЉИНА ПУТ’’ Бијељина испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.

 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
достављене изјаве из члана 45.Закона о јавним набавкама 
БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.

Број:  02-404-73/17  
Бијељина, 
Датум: 12.април 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 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-07/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,  
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.03.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.21/17 од 24.03.2017.године, 
а која се односи на набавку услуга: “Прање саобраћајница 
и тротоара у Граду Бијељина“, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. АД „Комуналац“ Бијељина

II 
  Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста у потпуности  испуњава услове предвиђене 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,прихваћена понуда:

 АД  „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од: 34.999,38 KM (са ПДВ-ом)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-68/17 од 
11.04.2017.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.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 68/17
Бијељина, 
Датум: 12.април 2017.године

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 97/16), члана 4. и 5. Упутства о провођењу 
поступка редовне анализе организације и систематизације 
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 6/14 и 14/16), а у складу са 
чланом 71. Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, бр. 25/15, 10/16, 14/16, 27/16, 29/16 
и 32/16), Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Радног тијела за провођење поступка 

редовне анализе
организације и систематизације радних мјеста у Градској 

управи Града Бијељина

I
 У Радно тијело за провођење поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина именују се:

 1. Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града 
Бијељина,
 2. Начелник Одјељења за привреду,
 3. Начелник Одјељења за пољопривреду
 4. Начелник Одјељења за просторно уређење,
 5. Начелник Одјељења за стамбено - комуналне 
послове и заштиту животне средине,

 6. Начелник Одјељења за финансије,
 7. Начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
 8. Начелник Одјељења за инспекцијске послове,
 9. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту,

 10. Начелник Одјељења за општу управу,
 11. Начелник Одјељења комуналне полиције,
 12. Секретар Скупштине Града Бијељина,
 13. Предсједник Градске Комисије за комасацију,
 14. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице,
 15. Шеф Одсјека заједничких послова,
 16. Шеф Одсјека за јавне набавке, инвестиције и 
надзор,
 17. Шеф Одсјека за информационе технологије,
 18. Шеф Одсјека за послове мјесних заједница,
 19. Руководилац Јединице за интерну ревизију,
 20. Шеф Одсјека за управљање људским ресурсима.

II
 Радно тијело има задатак да спроводи поступак 
редовне анализе организације и систематизације радних 
мјеста у Градској управи Града Бијељина у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
мјеста у Градској управи Града Бијељина и Упутством 
о провођењу поступка редовне анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина

III
 Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању Радног тијела за провођење поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина бр. 02-020-8/14 од 14.04.2014.
године (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/14).

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-1/17   
Бијељина,                                           
Датум: 10.04.2017.године

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), 
на основу члана 4. Одлуке о поступку за додјелу средстава 
удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина” број: 22/14 и 3/16) 
и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних 
организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник 
Града Бијељина д он о с и :

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Рјешењу о именовању комисије за расподјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
број: 02/54-3/17, члан 2. мијења се и гласи:

 “Вођење записника и остале административно-
техничке послове за именовану Комисију ће обављати 
Милица Шпирић, службеник Града Бијељина.”

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

Број:02-54- 6/17
Бијељина, 
Датум: 03.април 2017.године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 3. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор  на 24. 
сједници одржаној дана 07.04.2017. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” 
ДОО БИЈЕЉИНА

I
 МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.грађевинарства 
из Бијељине  разрјешава се дужности  вршиоца дужности 
директора ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.  
Бијељина,  због истека мандата и преласка на другу дужност.

II
 Именовани се разрјешава дужности  из тачке  I  са 
даном 09.04.2017. године.

III
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” 
БИЈЕЉИНА

Надзорни одбор

Број:I-167/17
Бијељина,
Датум: 07.04.2017. године

 На основу члана 7. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник 
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 3. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу 
и развој града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор  на 24. 
сједници одржаној дана 07.04.2017. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”ДОО  

БИЈЕЉИНА

I
 МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ. из Бијељине 
именује се за вршиоца дужности директора ЈП “Дирекција 
за изградњу и развој града”  д.о.о. Бијељина.

II
 Именовани преузима дужност вршиоца дужности 
директора са даном 10.04.2017. године, од када му теку права 
и обавезе по основу вршења наведене функције

III
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА” 
БИЈЕЉИНА

Надзорни одбор

Број:I-168/17
Бијељина,
Датум: 07.04.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-09/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-06/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПР-01/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-05/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-23/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-13 (2 ЛОТА)/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:СКП-28/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:БИЗ-01/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:КГН-14/17

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ПР-01-П1/17

12.ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:СГ-01 (2ЛОТ-А)/17

ОДЛУКА       О       РЕЗУЛТАТИМА       ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ШИФРА:СКП-19(2ЛОТ-А)-ЛОТ2-У1/16

ОДЛУКА      О      РЕЗУЛТАТИМА     ПТРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ШИФРА:СКП-19 (2ЛОТ-А)-ЛОТ1-У1/16

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ШИФРА:СКП-31(Ц1,2ЛОТ-А)-ЛОТ1-У1/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:СКП-
31(Ц1,2ЛОТА)-ЛОТ1-У1/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-05/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:СКП-
19(2ЛОТА)-2ЛОТА-У1/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИП-13/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  СКП-
19(2ЛОТА)-ЛОТ1-У1/16

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-07/17

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РЕДОВНЕ АНАЛИЗЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА БИЈЕЉИНА“

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ  ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


