Службени гласник
Града Бијељина
Година XLIX

7. јун 2013. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 20. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 54/08) и члана 51.Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
5/05, 6/05 и 6/06), Градоначелник Града Бијељина, дана
30. маја 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Усваја се Приједлог Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о буџету Града Бијељина за 2013.
годину.
II
Одлуком
о усвајању Приједлога Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о буџету Града Бијељина за
2013. годину, утврђује се буџет у износу од 52.975.118,00
КМ.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-400-1/13
Бијељина,
Датум, 30. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 62. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 08/13) и
члана 13. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава за пројекте борбе против штетних
утицаја организацијама и удружењима на подручју
општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, брoj: 17/07, 6/09 и 3/11), Градоначелник
Бијељине доноси:

БРОЈ 14 / 2013

ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ БОРБЕ
ПРОТИВ ШТЕTНИХ УТИЦАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
из буџета града Бијељина намјењених за организације и
удружења у 2012. години, а на основу расписаног јавног
огласа.
II
Средства планирана у буџету Града Бијељина,
расподјељују се у складу са чланом 13. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
за пројекте борбе против штетних утицаја организацијама
и удружењима на подручју града Бијељина, у износу од
5.400,00 КМ за следеће пројекте:
Ɋɟɞ.
ɛɪ.
2.

ɇɚɡɢɜ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɜɢʁɟɬ
ɡɚ „ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɲɬɟɬɧɢɯ
Ȼɚɥɤɚɧ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ Ⱦɟɰɚ“

ɭɬɢɰɚʁɚ

ɤɨɞ

Ȼɪ.
ɛɨɞɨɜɚ
ɞɟɰɟ 135

ɂɡɧɨɫ
2.820,00 ɄɆ

III
На основу ове Одлуке, а у складу са чланом 15.
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте борбе против штетних утицаја
организацијама и удружењима на подручју града Бијељина,
закључиће се појединачни уговори са горе наведеним
удружењима грађана, којима ће се регулисати међусобна
права и обавезe.
IV
Организације и удружења којима су додјељења
средства за пројекте дужна су да поднесу Комисији извјештај
о реализацији пројеката са финансијским извјештајем 30
дана по реализацији истих.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНA
Број: 02-54-8/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05
и 11/05), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана
13. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава oмладинским организацијама и удружењима на
подручју општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 13/07, 3/09 и 3/11), Градоначелник Бијељине
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава
из буџета града Бијељина намјењених за организације и
удружења у 2012. години, а на основу расписаног јавног
огласа.
II
Средства планирана у буџету града Бијељина,
расподјељују се у складу са чланом 13. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
за пројекте омладинских организација и удружења на
подручју града Бијељина, у износу од 18.000,00 КМ за
следеће пројекте:
Ɋɟɞ. ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɛɪ.
1.
ɍ Ȼɭɧɬɭ
2.
3.

ɐɟɧɬɚɪ ɡ ɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɉɪɨɧɢ
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ɡɚʁɟɧɞɢɰɚ

ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ
" ɇɚʁɜɢɲɚ ɤɭɥɬɭɪɚ"
"Ʌɨɤɚɥɧɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢ ɫɟɪɜɢɫ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ"
„ɋɜɟɬɨɫɚɜʂɟ ɭ ɦɨɦ ɝɪɚɞɭ"

Ȼɪ.
ɂɡɧɨɫ
ɛɨɞɨɜɚ
145
5.030,00ɄɆ
140

3.150,00ɄɆ

130

2.020,00 ɄɆ

III
На основу ове Одлуке, а у складу са чланом 15.
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте омладинских организација и удружења
на подручју града Бијељина, закључиће се појединачни
уговори са горе наведеним удружењима грађана, којима ће
се регулисати међусобна права и обавезе.
IV
Омладинске организације и удружења којима
су додјељења средства за пројекте дужна су да поднесу
Комисији извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем 30 дана по реализацији истих.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-54-7/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. јун 2013.

На основу члана 43. става 1. алинеје 18. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 7. Правилника
о раду запослених у Административној служби општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
27/08), а у складу са чланом 28. Закона о раду – пречишћен
текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/07),
Градоначелник Бијељине доноси
ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ
СЛУЖБУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Административну службу Града Бијељина у
својству приправника прима се пет лица на одређено
вријеме, а најдуже до 12 мјесеци, са завршеном високом
школском спремом (три дипломирана економиста, један
дипломирани правник и један дипломирани археолог) из
категорије дјеце погинулих бораца.
Члан 2.
Приправнички стаж у Административној служби
Града Бијељина обавиће се у складу са Програмом стручног
оспособљавања приправника у Административној служби
општине Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 3/06).
Члан 3.
По истеку приправничког стажа, приправници ће
полагати приправнички испит према Упутству за полагање
приправничког испита у Административној служби
општине Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 32/07).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-123-9/13
Бијељина,
Датум: 29. април 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 45/05
и 118/05) и тачке III Одлуке Скупштине Града Бијељина о
прихватању учешћа у пројекту “Мудро кориштење заједничких
природних ресурса – пут ка одрживости прекограничног
региона Србија/БиХ” („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13), Градоначелник Града Бијељина је донио
ОДЛУКУ
о именовању градског координатора и чланова Радне групе
у пројекту “Мудро кориштење заједничких природних
ресурса – пут ка одрживости прекограничног региона
Србија/БиХ”
I
Игор Остојић, начелник Одјељења за просторно
уређење Административне службе Града Бијељина, именује

4. јун 2013.

Службени гласник Града Бијељина

се за градског координатора у пројекту “Мудро кориштење
заједничких природних ресурса – пут ка одрживости
прекограничног региона Србија/БиХ”.
II
Градски
координатор
руководиће
и
координирати рад Радне групе на изради „Акционог
плана мудрог кориштења и заштите природних ресурса“
и ГИС базе података, а све у складу са смјерницама и
упутствима које добије од Центра за околишно одрживи
развој.
III
За чланове Радне групе именују се сљедеће
особе:
1. Душан Савић, АСГ Бијељина
2. Зоран Раниловић, АСГ Бијељина
3. Нада Крстић, АСГ Бијељина
4. Гордана Петровић, АСГ Бијељина – секретар
Радне групе
5. Бојана Вујовић, АСГ Бијељина
6. Милан Савић, АСГ Бијељина
7. Љубинка Стевић, ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Бијељина
8. Михаило Несторовић, ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града“ Бијељина
9. Младен Петровић, ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ Бијељина
10. Дарко Митрић, ЈП „Еко-деп“ Бијељина
11. Гордана Николић, А.Д. „Водовод и
канализација“ Бијељина
12. Милорад Стјепановић, А.Д. Комуналац
Бијељина

Ȼɨɞɨɜɢ
Ʉɪɢɬɟ
ɪɢʁɭɦ
ɛɪ.1

Ȼɨɞɨɜɢ
Ʉɪɢɬɟ
ɪɢʁɭɦ
ɛɪ.2

Ȼɨɞɨɜɢ
Ʉɪɢɬɟ
ɪɢʁɭɦ
ɛɪ.3

Ȼɨɞɨɜɢ
Ʉɪɢɬɟ
ɪɢʁɭɦ
ɛɪ.4

Unicredit bank
ad Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

0,75%
0
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

Ⱥ.Ⱦ. ɇɨɜɚ
ɛɚɧɤɚ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

2,77%
9
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

Ⱥ.Ⱦ. Hypo
Alpe Adria
bank
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

2,01%
0
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

ȻȺɇɄȺ
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-74/13
Бијељина,
Датум, 28. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и
13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
Усваја се приговор понуђача АД „Нова банка“
Бијељина, који је уложен на Одлуку о резултатима окончаног
поступка и избору најповољнијег понуђача, бр. 02-404-32/13
од 21.05.2013. године, донесену у поступку јавне набавке
услуга – Пружање банкарских услуга током 2013. и 2014.
године, шифра: Ф-01-п1/12.
Овом Одлуком се врши измјена Одлуке о
резултатима окончаног поступка и избору најповољнијег
понуђача, бр. 02-404-32/13 од 21.05.2013. године и то члан
IV,V и VI поменуте Одлуке,тако да ће у члану IV умјесто
постојећег стајати:

Ȼɨɞɨɜɢ Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɛɪ.5
Ɍɚɪɢɮɚ
ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃ
ɟ
ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚɩɥɚʄɚʃɟ
ɭɧɭɬɚɪ
ɛɚɧɤɟ ɞɨ
1.000,00
ɄɆ
0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

Ɍɚɪɢɮɚ
ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃ
ɟ
ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɥɨɜɧ
ɨɝ
ɪɚɱɭɧɚ

Ɍɚɪɢɮɚ
ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚ
ʃɟ
ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ
-ɩɨɥɨɝ
ɝɨɬɨɜɢɧ
ɟ

Ɍɚɪɢɮɚ
ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚ
ʃɟ
ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬ
ɚɢɫɩɥɚɬɚ
ɝɨɬɨɜɢɧ
ɟ

900,00
ɄɆ
0 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

500,00
ɄɆ
0 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ
10 ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ 0,00ɄɆ
5
5
ɛɨɞɨɜɚ
ɛɨɞɨɜɚ
25 ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ 0,00ɄɆ
5
5
ɛɨɞɨɜɚ
ɛɨɞɨɜɚ
10 ɛɨɞɨɜɚ

Ɍɚɪɢɮɚ ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚɩɥɚʄɚʃɟ
ɭɧɭɬɚɪ
ɛɚɧɤɟ ɞɨ
1.000,00
ɄɆ
0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ
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Ⱥ.Ⱦ. ɇɅȻ
Ɋɚɡɜɨʁɧɚ
ɛɚɧɤɚ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

0,55%
0
ɛɨɞɨɜɚ

0,1ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

1.2 ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

Ⱥ.Ⱦ.
Ʉɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚ
ɛɚɧɤɚ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

1,05%
0
ɛɨɞɨɜɚ

0,45ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

3.5 ɄɆ
0
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

Ⱥ.Ⱦ.Pavlovic
international
bank
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

5,5%
35
ɛɨɞɨɜɚ

0,45ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

1,99ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

Ⱥ.Ⱦ .Sberb
bank
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ.Ȼɨɛɚɪ
ɛɚɧɤɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

0,50%
0
ɛɨɞɨɜɚ
5,02%
22
ɛɨɞɚ

0,75ɄɆ
0
ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

3,5ɄɆ
0
ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ
15
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ
10
ɛɨɞɨɜɚ

У члану V умјесто постојећег стајаће:
На основу збирне табеле утврђена је ранг листа са
укупним бројем бодова:
ȻȺɇɄȺ

ȻɈȾɈȼɂ

Ⱥ.Ⱦ. PAVLOVIC
INTERNATIONAL BANK
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

80

Ⱥ.Ⱦ. ɇɈȼȺ ȻȺɇɄȺ Ȼɚʃɚ
Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ.ȻɈȻȺɊ ȻȺɇɄȺ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
Ⱥ.Ⱦ ɇɅȻ ɊȺɁȼɈȳɇȺ ȻȺɇɄȺ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ. UNICREDIT BANK Ȼɚʃɚ
Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ. HYPO ALPE ADRIA
BANK Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ.ɄɈɆȿɊɐɂȳȺɅɇȺ
ȻȺɇɄȺ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ⱥ.Ⱦ. SBERBANK Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ

74
72
55
50
50
15
15

У члану VI умјесто постојећег стајаће:
На основу наведеног Оквирни споразум за
пружање банкарских услуга за 2013 и 2014.годину
ће се додијелити понуђачу :
Pavlovic international bank а.д. Бijeљина
Због дисперзије ризика оквирни споразум
за пружање банкарских услуга за 2013. и 2014.
годину ће се додијелити понуђачу:
А.Д. Нова банка Бања Лука

4. јун 2013.

0,00
ɄɆ
5 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ 0,00ɄɆ
5
5
ɛɨɞɨɜɚ
ɛɨɞɨɜɚ
25 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

2,00 ɄɆ
3 ɛɨɞɚ

0,20ɄɆ
3 ɛɨɞɚ

0,20%
0,21ɄɆ
Ɇɢɧ.2
3 ɛɨɞɚ
1 ɛɨɞ
0 ɛɨɞɨɜɚ

0,21ɄɆ
3 ɛɨɞɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ 0,00ɄɆ
5
5
ɛɨɞɨɜɚ
ɛɨɞɨɜɚ
25 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

10,00ɄɆ
1
ɛɨɞ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

1000,00
ɄɆ
0 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5 ɛɨɞɨɜɚ

2,00ɄɆ 0,00ɄɆ
3
5
ɛɨɞɚ
ɛɨɞɨɜɚ
5 ɛɨɞɨɜɚ
0,00ɄɆ 0,00ɄɆ
5
5
ɛɨɞɨɜɚ
ɛɨɞɨɜɚ
10 ɛɨɞɨɜɚ

0,00ɄɆ
5
ɛɨɞɨɜɚ

Образложење
У поступку јавне набавке услуга: „
Пружање банкарских услуга током 2013. и 2014.
године“ понуђач АД „Нова банка“ Бања Лука,
уложен је приговор на Одлуку о резултатима
окончаног поступка и избору најповољнијег
понуђача, бр. 02-404-32/13 од 21.05.2013. године.
Приговор је благовремен, допуштен и уложен
од овлашћеног лица.
У приговору се наводи да је Одлука
донешена на основу непотпуно утврђеног
чињеничног стања, те да уговорни орган није
правилно извршио бодовање па самим тим ни
рангирање достављених понуда.Даље наводе,
да је у дијелу тендерске документације који се
односи на подкритеријуме додјеле уговора,
тачније тачка 7.1-Економски најповољнија
понуда наведено:
„Понуде се оцјењују на основу наведеног
подкритеријума,на следећи начин:
1. Каматна стопа на депонована средства
по виђењу...........35 бодова
Каматна стопа на депонована средства 35 бодова
и добија је банка са највишом понуђаном стопом,
другопласирана добија 22 бода, трећепласирана
9 бодова,остале 0 бодова.“
На основу тога сматрају да је у члану IV
поменуте одлуке погрешно наведена збирна
табела бодовања јер је Новој банци а.д. Бања
Лука као трећерангираној у критеријуму бр.1
додијељено 0 бодова умјесто прописаних 9.
Анализом навода приговора, утврђено је
следеће:
У поступку вредновања понуда према
подкритеријуму бр.1 Новој банци а.д.Бања
Лука, као трећерангираној умјесто прописаних

4. јун 2013.
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9 бодова, додијељено је 0 бодова.Приликом
поновног бодовања понуда које испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом,
по сваком задатом елементу,сачињена је ранг
листа према којој је Нова банка а.д. Бања Лука
са додатих 9 бодова има укупно 74 бода и
самим тим заузима друго мјесто на ранг листи
повољности понуђача.
На основу наведеног одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном лијеку
Против ове одлуке се може изјавити
жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ у
року од пет дана од дана пријема исте. Жалба се
подноси писмено или усмено на записник код
овог органа. Копију писмене жалбе је неопходно
истовремено доставити и уговорном органу.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-32/13
Бијељина,
Датум, 5. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11. Закона о Граду
Бијељина (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 70/12), члана 38. Закона о јавним набавкама
БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 41.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 01/07 и 13/11), Градоначелник доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ПРИГОВОРА И ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БР.02-404-67/13,шифра:СКП-32(4 лота)/13
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , а која се односи на набавку услуга
‘’Кошење – уређење путних појаса и кошење
амброзије на подручју Града Бијељина’’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
За Лот 1: Кошење – уређење путних појаса
и кошење амброзије на подручју Града Бијељина –
источни дио
1. ДОО „Радиша“Бијељина
2. АД „Бијељина пут“ Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
4. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
За Лот 2 : Кошење – уређење путних појаса
и кошење амброзије на подручју Града Бијељина –
сјеверни дио
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1. ДОО „Радиша“Бијељина
2. АД „Бијељина пут“ Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
4. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
Лот 3: Кошење – уређење путних појаса и
кошење амброзије на подручју Града Бијељина –
западни дио
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
2. АД „Бијељина пут“ Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
4. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
Лот 4: Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
1. ДОО „Радиша“ Бијељина
2. АД „Бијељина пут“ Бијељина
3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
4. ДОО„ ГМ Пром“ Доњи Магнојевић
На основу датог критерија-најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, као
најповољнији понуђач за сва четири лота,изабран
је понуђач ДОО“ГМ Пром“ Доњи Магнојевић.
II
Дана 23.05.2013.године понуђач ДОО
‘’ПГП Градитељ“ Бијељина и дана 29.05.2013.
године понуђач ДОО“Радиша“ Бијељина уложили
су приговор на Одлуку о резултатима окончаног
поступка јавне набавке и избору најповољнијег
понуђача бр.02-404-67/13 од 17.05.2013.године.
Приговори су благовремени, допуштени и
уложени од овлашћених лица.
Понуђач ДОО”ПГП Градитељ” Бијељина
у приговору наводи да су поменутом одлуком
све четири понуде прихваћене као валидне, а да
они сматрају да понуђач ДОО”ГМ Пром”Доњи
Магнојевић није испунио услове предвиђене
тачком
6.2. тендерске документације,јер не
посједује одговарајућу лиценцу за дипломираног
инжењера грађевине-смјер нискоградња.
Понуђач
ДОО”Радиша”Бијељина
у
приговору наводи да ДОО”ГМ Пром”Доњи
Магнојевић,који је изабран као најповољнији
понуђач није испунио услове предвиђене тачком
6.2. тендерске документације,јер не посједује
лиценцу о испуњености услова за извођење радова
нискоградње за које одобрење издаје градски
орган управе, издату од стране Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију
РС.Такође сматрају да у доказу који је предвиђен
тачком 6.4.а(1.1.)-листа кадровске структуре,при
чему број и квалификациона структура техничког
особља које ће бити ангажовано на вршењу услуга
мора задовољити Правилник на основу ког је
издата лиценца за извођење радова нискоградње,
поменути понуђач нема запосленог дипломираног
инжењера грађевине-смјер нискоградња.
Анализом сваког навода појединачно и у
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њиховој међусобној вези, утврђено је следеће:
Тачком
6.2.тендерске
документације
прописано је да понуђачи морају доставити
овјерену копију Лиценце о испуњености услова за
извођење радова нискоградње, за које одобрење
за грађење издаје градски орган управе, издату
од стране Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске,
а све у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник РС“, бр. 55/10).
Понуђач који не посједује наведену лиценцу, дужан
је уз понуду доставити изјаву којом се обавезује
да ће, у случају да његова понуда буде одабрана
као најповољнија, доставити тражену лиценцу
до дана закључења уговора. Уколико одабрани
понуђач не достави тражену лиценцу у наведеном
року, сматраће се да је одустао од понуде, а уговор
ће бити додијељен другопласираном понуђачу.
(Изјава је саставни дио Анекса 3 тендерске
документације).
Понуђач ДОО”ГМ Пром”Доњи Магнојевић
је уредно попунио и овјерио изјаву(која је
саставни дио тендерске документације), да ће
тражену лиценцу доставити до дана закључивања
уговора.
Поновним
прегледом
тендерске
документације установљено је да је тачком 6.4.а.докази 1.1. тендерске документације прописано
да су понуђачи обавезни доставити оргинал
или овјерену копију листе кадровке структуре
, при чему број и квалификациона структура
техничког особља која ће бити ангажована на
вршењу услуга мора задовољавати правилник
на основу којега је издата лиценца за извођење
одређених врста радова, овјерена од стране
Пореске управе РС са датумом издавања не
старијим од три мјесеца рачунајући од дана
предаје понуде.Увидом у понуде установљено
је да су понуђачи ДОО”ГМ Пром”Доњи
Магнојевић и ДОО”Радиша”Бијељина доставили
Преглед регистрованих обвезника уплате
доприноса за изабраног уплатиоца,ДОО”ПГП
Градитељ”Бијељина је доставио Извјештај о броју
запослених радника код послодавца овјерену
од стране Пореске управе из које је видљива
само стручна спрема запослених( всс,ссс,кв,вк),
а понуђач АД”Бијељина пут”Бијељина није
доставио ни преглед регистрованих обвезника ни
извјештај.
Обзиром на наведено, утврђено је да
ниједан понуђач није испунио услове предвиђене
тендерском документацијом,јер нису доставили
оргинал или овјерену копију листе кадровке
структуре овјерену од стране Пореске управе
РС како је тражено тачком 6.4.а.тендерске
документације, из које би се могла утврдити
кадровска структура техничког особља које ће
бити ангажовано на вршењу предметних услуга,а
да задовољава Правилник на основу ког се издаје
лиценца и с обзиром да је тражена документација
елиминаторна.

4. јун 2013.

III
Прихвата се приговор и ОБУСТАВЉА
поступак јавне набавке, сходно члану 12. став 1.
тачка б) подтачка 2. Закона о јавним набавкама
БиХ, јер ниједна од примљених понуда није
прихватљива.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
V
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука
о резултатима окончаног поступка јавне набавке
и избору најповољнијег понуђача број: 02-40467/13 од 17.05.2013.године.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-67/13
Бијељина,
Датум, 5. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу, члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04 и 42/05), члана 11. Закона о
Граду Бијељина (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-45/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под
шифром: СКП-н-45/13
II
За потребе Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
Прање улица, тргова и тротоара на
подручју града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто
средстава за реализацију јавне набавке је 40.000,00
КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за

4. јун 2013.

Службени гласник Града Бијељина

2013. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање
комуналне потрошње’’, економски код:412 800;
потрошачка јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
отвореног поступка.
V
Рок за реализацију предметних услуга је
годину 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“.
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III
Предвиђени максимални износ бруто
средстава за реализацију јавне набавке је
40.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из
буџета Града за 2013. годину са буџетске ставке:
Средства за одржавање и заштиту локалних
и некатегорисаних путева – зимска служба и
комунална инфраструктура (економски код 412
800; потрошачка јединица 0005170).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
поновљеног Отовореног поступка.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од
дана потписивања Уговора до 31.12.2013.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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-112/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04 и 42/05), члана 11. Закона о
Граду Бијељина (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: СКП-24 (4 Лот-а) Ло 4 –п1/13
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци
услуга под шифром: СКП-24 (4 Лот-а) Лот 4-п1/13
II
За потребе Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
Одржавање
–
пошљунчавање
градских
макадамских улица

Број: 02-404-109/13
Бијељина
Датум, 29. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04 и 42/05), члана 11. Закона о
Граду Бијељина (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-01(2
Лот-а)-п1/13
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци
услуга под шифром: СКП-01(2 Лот-а)-п1/13
За

потребе

II
Одјељења

за

стамбено-
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комуналне послове и заштиту животне средине,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
Одржавање, чишћење и прање јавних
површина и одржавање јавног градског зеленила
на подручју Града Бијељина :
Лот 1 – Одржавање, чишћење и прање
јавних површина на подручју Града Бијељина
Лот 2 – Одржавање јавног градског
зеленила
III
Предвиђени максимални износ бруто
средстава за реализацију јавне набавке је
1.095.000,00 КМ (Лот 1 – 695.000,00 КМ, Лот 2
–400.000,00 КМ). За Лот 1 средства у износу од
240.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета Града
за 2013. годину и средства у износу од 455.000,00
КМ из буџета за 2014.годину и за Лот 2 средства у
износу од 170.000,00 КМ из буџета за 2013.годину
и средства у износу од 230.000,00 КМ из буџета за
2014.годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују
средства је: Финансирање комуналне потрошње
(економски код 412 800; потрошачка јединица
0005170).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
поновљеног Отовореног поступка за међународне
вриједносне разреде.
V
Рок за реализацију предметних услуга за
Лот 1 је од 31.07.2013. године до 31.12.2014. године
а за Лот 2 од дана закључивања Уговора па до
31.12.2014.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при
избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда
ће се формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-110/13
Бијељина,
Датум, 29. мај 2013. године

4. јун 2013.

набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН – 05п1/13
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци
услуга под шифром: КГН – 05-п1/13
II
За потребе Кабинета Градоначелника,
вршиће се јавна набавка услуга:
Израда
студије
изводљивости
за
коришћење соларне енергије (Бијељина – Богатић)
III
Предвиђени максимални износ средстава
за реализацију јавне набавке је
78.233,00
КМ. Средства за реализацију јавне набавке ће
се обезбиједити са рачуна посебних намјена –
Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
поновљеног Отвореног поступка.
V
Предвиђени рок за израду Студије је од
дана потписивања Уговора до 31.12.2013.године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда
ће се формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-111/13
Бијељина,
Датум, 30. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04 и 42/05), члана 11. Закона о
Граду Бијељина (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 70/12), члана 4. Закона о јавним

На основу члана 14. Закона о Граду
Бијељина (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 70/12), члана 72. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05,
92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и члана 12.

4. јун 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 13/11), Градоначелник доноси:
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА број : 02- 404- 106/13 шифра : СКП-н-44/13
I
Обуставља се поступак јавне набавке
услуга број : 02- 404- 106/13
шифра : СКП-н-44/13 - који се односи на
ГЕОДЕДСКО МЈЕРЕЊЕ И СНИМАЊЕ ТОКОМ
2013. И 2014. ГОДИНЕ.
II
Поступак јавне набавке се обуставља из
разлога што је погрешно изабран поступак јавне
набавке те је у Обавјештењу у Службеном Гласнику
БИХ објављен као конкурентски поступак са
додатним објављивањем обавјештења а потребно
је да се спроведе ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.
III
Против ове одлуке се може уложити
приговор у року од пет дана од дана пријема исте.
Приговор се подноси Градоначелнику писмено
или усмено на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у “Службеном
гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-106/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о лаокалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04 , 42/05 и 118/05), члана 11.
Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА КГН-09(2 лота)/13
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , а која се односи на набавку радова
:“Реконструкција школе-замјена столарије и
замјена фасаде у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини ,
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понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Реконструкција школе-замјена
столарије у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини
1. ДОО„Џена“ Градачац
2. ДОО „Призма“ Бијељина
3. ДОО „Гратод“ Бања Лука
4. ДОО „Финал пром“ Бања Лука
5. ДОО „Жеграп“ Бијељина
6. ДОО „Бук промет“ Бијељина
Лот 2: Реконструкција школе- замјена
фасаде у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини
1. ДОО „Џена“ Градачац
2. ДОО „Гратод“ Бања Лука
3. ДОО „Финал пром“ Бијељина
4. ДОО „Жеграп“ Бијељина
5. ДОО“Бук промет“Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда
установљено је да понуде ДОО „Џена“ Градачац,
ДОО „Финал пром“ Бијељина, ДОО „Бук
промет“ Бијељина и ДОО „Жеграп“ Бијељина
нису испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда ДОО“Џена“ Градачац није
испунила услове предвиђене тачком 6.1.тендерске
документације из разлога што понуђач није
доставио Извод из судског регистра да правно
лице није проглашено кривим, правоснажном
судском одлуком за кршење закона у смислу
његовог пословног понашања у периоду од 5
година прије достављања понуде(доказ кривичног
одјељења суда).
- Понуда ДОО „Финал пром“ Бијељина није
испунила услове предвиђене тачком 6.4.тендерске
документације из разлога што понуђач није
доставио овјерену фотокопију дипломе и овјерену
фотокопију овлашћења за грађење објеката за
дипломираног инжењера,на основу кога је издата
тражена лиценца.
- Понуда ДОО“Бук промет“Бијељина
није испунила услове предвиђене тачком
6.2.тендерске документације из разлога што
понуђач није доставио овјерену фотокопију
лиценце о испуњености услова за грађење
објеката високоградње, стандардне конструкције
до 1000 м2, издато од стране Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију
Републике Српске, нити Изјаву којом се
обавезује да ће наведену лиценцу доставити до
дана закључивања уговора, у случају да његова
понуда буде одабрана као најповољнија.Понуђач
није доставио ни Сертификат о поријеклу робе/
материјала издату од стране Привредне коморе
РС или Спољнотрговинске коморе БиХ.
- Понуда ДОО „Жеграп“ Бијељина није
испунила услове предвиђене тачком 6.4.тендерске
документације из разлога што понуђач није
доставио овјерену фотокопију дипломе за
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дипломираног инжењера,на основу кога је
издата тражена лиценца.Понуђач није доставио
ни Сертификат о поријеклу робе/материјала
издату од стране Привредне коморе РС или
Спољнотрговинске коморе БиХ.
Понуде ДОО „Призма“ Бијељина и ДОО
„Гратод“ Бања Лука испуњавају све услове
предвиђене тендерском документацијом.
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану
12. став 1. тачка б) подтачка 5. Закона о јавним
набавкама БиХ, јер је број квалификованих
понуђача мањи од три и не обезбјеђује стварну
конкуренцију за планирани уговор.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/13
Бијељина,
Датум, 3. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

4. јун 2013.

2. ДОО„ Еко заштита“ Бијељина
3. ДОО „Санитација“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда
установљено је да понуда ДОО“Еко-бел“ Трн,
Лакташи није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што
понуђач није доставио дипломе за 10 радника
са средњом стручном спремом,како је тражено
тендерском документацијом.
Понуде
ДОО“Еко
заштита“Бијељина
и ДОО“Санитација“Бијељина у потпуности
су испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом.
На основу Записника Градоначелника
о неприхватању препоруке комисије број: 02404-65/13 од 27.05.2013.године, и наведеног
критеријума – економски најповољнија понуда са
следећим подкритеријима:
1.Цијена – 60 бодова
2.Број и локације станишта – 30 бодова
3.Гарантни рок – 10 бодова,
извршено је вредновање
ɪ/ɛ

ɉɨɧɭɻɚɱ

ɉɨɧɭɻɟɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

Ȼɪɨʁ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɫɬɚɧɢɲɬɚ

Ƚɚɪɚɧɬɧɢ
ɪɨɤ

ɍɄɍɉɇɈ

1. ȾɈɈ“ȿɤɨ ɡɚɲɬɢɬɚ“
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

48 ɛɨɞɨɜɚ

30 ɛɨɞɨɜɚ

10 ɛɨɞɨɜɚ

88 ɛɨɞɨɜɚ

2. ȾɈɈ“ɋɚɧɢɬɚɰɢʁɚ“
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

60 ɛɨɞɨɜɚ

1 ɛɨɞ

10 ɛɨɞɨɜɚ

71 ɛɨɞ

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Еко заштита“ Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11.
Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-01/13
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка за међународне вриједносне разреде
, а која се односи на набавку услуга “Вршење
дезинсекције на подручју града Бијељина у 2013.,
2014. и 2015. години ‘’, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Еко-бел“ Трн,Лакташи

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-65/13
Бијељина,
Датум, 27. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11.
Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени

4. јун 2013.
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гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП-03(33 лота)/13
I
У поступку јавне набавке путем отовореног
поступка, а која се односи на јавну набавку радова:
Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
на подручју града Бијељина, , понуде су доставили
следећи понуђачи:
Лот 1: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Галац”, улица Галац
к.ч.бр. 4708/1, дужина 146м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 2: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дворови”, Славиша
Ћускић и Перић Драгољуб, дужине 298 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 3: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Којчиновац”, насеље
Главичор, дужина 128м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 4: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица
Владимира Гаћиновића, дужина 312м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 5: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дашница”, улица
Р.Бањичића, дужина 55м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 6: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Љесковац”, Мила и
Жељко Пухалац и др., дужина 156 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина

Број 14 - Страна 11

Лот 7: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Стефана Дечанског, дужина 75м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 8: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле” засеок Весић,
дужина 69м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 9: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле”, код Јове
Његована, дужина 49м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 10: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица Све
Шумановића, дужина 263м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 11: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача”, Попић
Миливоје, дужина 72м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 12: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Нови Дворови”Гајеви
кварт 5, дужина 395м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 13: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Ново насеље”, улица
Илије Гарашанина, дужина 206 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 14: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица
Петроградска бб, дужина 212 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
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Лот 15: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Ново насеље”, улица
Славонска, дужина 113м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 16: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Амајлије”, Крљић роса
и Борислав, дужина 170м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 17: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Чардачине”,Недељко
Савић и др., дужина 442
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 18: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле”, Јурошевић
Радан, дужина 57м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 19: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дворови”Дијелови,
Дјукино насеље, дужи 153 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 20: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”,
засеок Лазићи, дужина 37м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 21: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”,
засеок Стевићи, дужина 61м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 22: Изградња водоводне мрже
на подручју мјесне заједнице “Лединци”ул.
Семберских ратара, дужина 214м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
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Лот 23: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача” блок 2.
Јована Милошевић, дужина 78м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 24: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача”блок
9,Маслењак Горана и Манојло, дужина 78м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 25: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Д. Радовића, Васић Никола, дужина 56м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 26: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Д. Радовића, Ракановић Здравко, дужина 53м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 27: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дашница”, улица
Петра Кочића, дужина 85м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 28: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “15 Мајевичка”, ул.
Јурија Гагарина, дужина 69 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 29: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “15 Мајевичка”,ул.
Јурија Гагарина, дужина 47 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 30: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Галац”,ул. Лозничка бр.
89, дужина 130 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
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Лот 31: Изградња водоводне мрже
на подручју мјесне заједнице “Којчиновац”
Чардачине, дужина 325 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 32: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић” ул.
Мачванска бб, дужина 14,50 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
Лот 33: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”
засеок Митровићи, дужина 597 м
- ДОО ‘’Хигра’’, Бијељина
- ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина
- АД ‘’Водовод и канализација’’, Бијељина
II
Након разматрања достављених понуда
утврђено је да све понуде испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом.
На основу критеријума дефинисаног као
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
извршено је вредновање,
Лот 1: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Галац”, улица Галац
к.ч.бр. 4708/1, дужина 146м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
8.184,01 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
8.986,12 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 9.768,10 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 8.184,01 КМ
Лот 2: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дворови”, Славиша
Ћускић и Перић Драгољуб, дужине 298 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
11.094,34 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
14.827,45 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 15.248,07 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 11.094,34 КМ
Лот 3: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Којчиновац”, насеље
Главичор, дужина 128м
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1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
6.605,51 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
7.049,68 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 8.040,77 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 6.605,51 КМ
Лот 4: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица
Владимира Гаћиновића, дужина 312м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
18.578,84 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
22.376,67 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 24.097,11 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 18.578,84 КМ
Лот 5: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дашница”, улица
Р.Бањичића, дужина 55м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
4.591,26 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
5.028,24 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 5.512,82 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 4.591,26 КМ
Лот 6: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Љесковац”, Мила и
Жељко Пухалац и др., дужина 156 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.978,56 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
7.336,89 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 8.022,27 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.978,56 КМ
Лот 7: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Стефана Дечанског, дужина 75м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.552,82 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
6.029,57 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 6.573,43 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
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АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.552,82 КМ
Лот 8: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле” засеок Весић,
дужина 69м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.110,63 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
5.569,79 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 6.005,09 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.110,63 КМ
Лот 9: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле”, код Јове
Његована, дужина 49м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
4.987,84 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
5.450,07 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 5.673,05 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :4.987,84 КМ
Лот 10: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица Све
Шумановића, дужина 263м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
16.177,63 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
19.801,89 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 21.234,59 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 16.177,63 КМ
Лот 11: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача”, Попић
Миливоје, дужина 72м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.762,64 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
6.277,39 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 6.768,95 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.762,64 КМ
Лот 12: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Нови Дворови”Гајеви
кварт 5, дужина 395м

4. јун 2013.

1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
14.601,24 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
17.976,61 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 19.732,79КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 14.601,24 КМ
Лот 13: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Ново насеље”, улица
Илије Гарашанина, дужина 206 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
9.317,16 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
11.199,52 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 12.125,52 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 9.317,16 КМ
Лот 14: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Лединци”, улица
Петроградска бб, дужина 212 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
10.476,68 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
13.793,98 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 13.942,43 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 10.476,68 КМ
Лот 15: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Ново насеље”, улица
Славонска, дужина 113м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
7.268,05 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
7.931,88 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 8.696,35 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 7.268,05 КМ
Лот 16: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Амајлије”, Крљић роса
и Борислав, дужина 170м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
7.159,57 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
9.052,13 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 9.979,62 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
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АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 7.159,57 КМ
Лот 17: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Чардачине”,Недељко
Савић и др., дужина 442
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
16.230,75 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
20.116,67 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 22.129,68 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :16.230,75 КМ
Лот 18: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Пучиле”, Јурошевић
Радан, дужина 57м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.588,29 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
6.177,27 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 6.655,11 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.588,29 КМ
Лот 19: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дворови”Дијелови,
Дјукино насеље, дужи 153 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
10.219,24 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
12.315,20 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 13.715,18 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 10.219,24 КМ
Лот 20: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”,
засеок Лазићи, дужина 37м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
2.119,65 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
2.366,37 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 2.540,89 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 2.119,65 КМ
Лот 21: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”,
засеок Стевићи, дужина 61м
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1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
3.654,53 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
3.875,99 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 4.291,61 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 3.654,53 КМ
Лот 22: Изградња водоводне мрже
на подручју мјесне заједнице “Лединци”ул.
Семберских ратара, дужина 214м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
10.326,15 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
12.515,24 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 13.802,45 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :10.326,15 КМ
Лот 23: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача” блок 2.
Јована Милошевић, дужина 78м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
5.456,72 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
6.061,44 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 6.403,92 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 5.456,72 КМ
Лот 24: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Патковача”блок
9,Маслењак Горана и Манојло, дужина 78м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
6.041,25 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
6.488,15 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 7.148,01 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 6.041,25 КМ
Лот 25: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Д. Радовића, Васић Никола, дужина 56м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
4.459,66 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
4.851,05 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 5.329,85 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
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АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :4.459,66 КМ
Лот 26: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић”, улица
Д. Радовића, Ракановић Здравко, дужина 53м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
4.385,51 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
4.769,09 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 5.104,80 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 4.385,51 КМ
Лот 27: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Дашница”, улица
Петра Кочића, дужина 85м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
6.533,66 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
7.136,39 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 7.648,27 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 6.533,66 КМ
Лот 28: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “15 Мајевичка”, ул.
Јурија Гагарина, дужина 69 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
6.456,12 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
7.054,74 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 7.383,59 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 6.456,12 КМ
Лот 29: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “15 Мајевичка”,ул.
Јурија Гагарина, дужина 47 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
3.208,44 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
3.489,79 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 3.789,20 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 3.208,44 КМ
Лот 30: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Галац”,ул. Лозничка бр.
89, дужина 130 м
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1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
7.956,84 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
8.980,98 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 10.383,43 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :7.956,84 КМ
Лот 31: Изградња водоводне мрже
на подручју мјесне заједнице “Којчиновац”
Чардачине, дужина 325 м
1. АД “Водовод и канализација” Бијељина
18.000,62 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
22.185,86 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 24.232,31 КМ
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од :18.000,62 КМ
Лот 32: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Вељко Лукић” ул.
Мачванска бб, дужина 14,50 м
1. АД “Водовод и канализација”
Бијељина
1.095,52 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
1.184,03 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 1.235,82 КM
и
понуђач:

оцијењено

да

је

најповољнији

АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 1.095,52 КМ
Лот 33: Изградња водоводне мрже на
подручју мјесне заједнице “Доње Црњелово”
засеок Митровићи, дужина 597 м
1. АД “Водовод и канализација”
Бијељина
36.421,88 КМ
2. ДОО „Хигра“Бијељина
45.168,95 КМ
3. ДОО „Бук промет“Бијељина 49.286,06 КМ
и
понуђач:

оцијењено

да

је

најповољнији

АД “Водовод и канализација” Бијељина са
понуђеном цијеном у бруто износу од 36.421,88 КМ
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa
исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном

4. јун 2013.
доношења а биће објављена
гласнику града Бијељина”.

Службени гласник Града Бијељина
у “ Службеном

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-72/13
Бијељина,
Датум, 30. мај 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11.
Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-03-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем
конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци, а која се односи на
набавку услуга:“Ангажовање експерта за израду
енергетског развојног плана“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Гријање инвест“ Пале
2. АД „Пројект“ Бања
3. ДОО „Гризељ“ Сарајево
4. ДОО „Неутрон“ Бијељина
5. ДОО „Grand metals“Београд
6. ДОО „Термомонт м.г.“ Нови Београд
7. ДОО „Kronauer Consulting“ Сарајево
II
Након разматрања приспјелих понуда
установљено је да понуде ДОО „Grand metals“ Београд, ДОО „Термомонт м.г.“ Нови
Београд и ДОО „Kronauer Consulting“ Сарајево
нису испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда ДОО „Grand metals“ Београд
није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из разлога што понуђач није
доставио нити један документ прописан тачкама
2.1. и 2.5. тендерске документације.Понуђач
није испунио ни услове предвиђене тачкама 2.2.
и 2.3. тендерске документације јер је доставио
неовјерене копије рјешења о регистрацији и
потврде о ликвидности. Понуда није увезана на
начин предвиђен тендерском документацијом.
- Понуда ДОО „Термомонт м.г.“ Нови
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Београд није испунила услове предвиђене тачком
2.1. подтачка 1. тендерске документације из разлога
што понуђач није доставио Увјерење о измиреним
пореским обавезама, плаћеним доприносима за
здравствено и пензионо осигурање, издато од
надлежне институције, са датумом измирења
обавеза не старијим од три мјесеца, рачунајући од
дана предаје понуде.
- Понуда ДОО „ Kronauer Consulting“
Сарајево није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што
понуђач није доставио Потврду од прекршајног
одјељења суда у складу са тачком 2.1.подтачка 4.
тендерске документације.
Понуде ДОО „Гријање инвест“ Пале, АД
„Пројект“ Бања Лука, ДОО „Гризељ“ Сарајево и
ДОО „Неутрон“ Бијељина испуњавају све услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума - најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде извршено
вредновање,
1. ДОО „Гријање инвест“ Пале 20.000,00 КМ
2. ДОО „Неутрон“ Бијељина 20.280,00 КМ
3. ДОО „Гризељ”Сарајево 152.000,00 КМ
4. АД “Пројект” Бања Лука 180.000,00 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО“Гријање инвест“Пале, са понуђеном
цијеном : 20.000,00 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-99/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 11.
Закона о Граду Бијељина (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона
о јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник
БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 и 13/11),
Градоначелник доноси
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Службени гласник Града Бијељина

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-04-п1/13
I
У поступку јавне набавке путем
конкурентског захтјева са додатним објављивањем
обавјештења о набавци, а која се односи на набавку
услуга:“Ангажовање експерта за израду Студије
изводљивости за биомасу“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Гризељ“ Сарајево
2. ДОО „Термомонт м.г.“ Нови Београд
3. ДОО „Kronauer Consulting“ Сарајево
4. АД „Пројект“ Бања
5. ДОО „Гријање инвест“ Пале
6. ДОО „Неутрон“ Бијељина
7. Факултет за примењену екологију
„Футура“ Београд
II
Након разматрања приспјелих понуда
установљено је да понуде ДОО „Термомонт
м.г.“ Нови Београд , ДОО „Kronauer Consulting“
Сарајево и Факултет за примењену екологију
„Футура“ Београд нису испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом из
следећих разлога:
- Понуда ДОО „Термомонт м.г.“ Нови
Београд није испунила услове предвиђене
тачком 2.1. подтачка 1. тендерске документације
из разлога што понуђач није доставио Увјерење
о измиреним пореским обавезама, плаћеним
доприносима за здравствено и пензионо
осигурање, издато од надлежне институције, са
датумом измирења обавеза не старијим од три
мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде.
- Понуда ДОО „ Kronauer Consulting“
Сарајево није испунила услове предвиђене
тендерском документацијом из разлога што
понуђач није доставио Потврду од прекршајног
одјељења суда у складу са тачком 2.1.подтачка 4.
тендерске документације.
- Понуда
Факултет за примењену
екологију „Футура“ Београд није испунила услове
предвиђене тачком 2.1. подтачка 1.,подтачка
2. и подтачка 3. тендерске документације из
разлога што понуђач није доставио Увјерење
о измиреним пореским обавезама, плаћеним
доприносима за здравствено и пензионо
осигурање, издато од надлежне институције,
са датумом измирења обавеза не старијим од
три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде,
Увјерење о измиреним индиректним порезима
(ПДВ) издата од Управе за индиректно
опорезивање не старије од три мјесеца, (важи за
регистроване обвезнике) и Потврду да понуђач
није у поступку стечаја или ликвидације, издато
од надлежне институције, са датумом издавања
не старијим од три мјесеца, рачунајући од дана

4. јун 2013.

предаје понуде.Понуђач није испунио ни услове
предвиђене тачком 2.5. подтачка 2. тендерске
документације јер није доствио Изјаву од
пружаоца услуга о извршеним услугама за
израду најмање једне студије изводљивости или
плана ефикасног коришћења енергије.
Понуде ДОО „Гризељ“ Сарајево, АД
„Пројект“ Бања Лука, ДОО „Гријање инвест“
Пале и ДОО „Неутрон“ Бијељина испуњавају све
услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума - најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде
извршено вредновање,
1. ДОО „Неутрон“ Бијељина 19.300,00 КМ
2. ДОО „Гријање инвест“ Пале 20.000,00 КМ
3. ДОО „Гризељ”Сарајево 171.000,00 КМ
4. АД “Пројект” Бања Лука 195.000,00 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач
ДОО“Неутрон“Бијељина, са понуђеном
цијеном од : 19.300,00 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени
приговор у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се
изјавити и на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-100/13
Бијељина,
Датум, 6. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу Закона о попису становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини
2013. године („Службени гласник БиХ“, број:
10/12 и 18/13) и Закона о организацији и
спровођењу пописа становништва, домаћинстава
и станова 2013. године у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
70/12), члана 62. став 1. тачка ђ) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13), а у складу са Критеријумима за
избор чланова ПКЛС прописаних Процедурама
за избор пописних органа и особља које ће
бити ангажовано у попису становништва,
домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години
Градоначелник доноси

4. јун 2013.

Службени гласник Града Бијељина

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За чланове Конкурсне комисије за избор
чланова Пописне комисије локалне самоуправе
Града Бијељина (у даљем тексту: Конкурсна
комисија) за именују се :
1. Дејан Благојевић,
2. Славиша Марковић
3. Слађана Лекић
II
Задатак Конкурсне комисије је да након
затварања јавног огласа Скупштини Града
Бијељина поднесе Извјештај о свим релевантним
подацима за свако лице које је поднијело
захтјев/пријаву на јавни оглас. У наведеном
Извјештају Конкурса комисија дужна је извршити
класификацију кандидата који испуњавају и
кандидата који не испуњавају услове тражене
јавним огласом. Конкурсна комисија дужна је
Скупштини Града Бијељина доставити ранг
листу кандидата који испуњавају услове тражене
јавним огласом, на основу које Скупштина Града
Бијељина доноси Одлуку о именовању Пописне
комисије локалне самоуправе ( Града Бијељина).
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-696/13
Бијељина,
Датум; 06. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 11/05), члана 62. став
1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и члана 4.
став 3. Одлуке о програму коришћења средстава
за подстицај пољопривредне производње у 2013.
години („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/13), Градоначелник доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2013.ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Правилник о
начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи за 2013. годину Аграрног фонда
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општине Бијељина број: 78/13 од 27.05.2013.
године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења,
Одлука Управног одбора Аграрног фонда
општине Бијељина о усвајању Правилника о
начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи за 2013. годину број: 78/13 од
27.05.2013. године и Мишљење Одјељења за
привреду и пољопривреду Града Бијељина број:
02/1-3-1-176/13 од 28.05.2013. године налазе се у
прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
Града Бијељина’’ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-681/13
Бијељина,
Датум: 3. јун 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 10. Статута Аграрног
фонда општине Бијељина („Службени гласник
oпштине Бијељина”, број: 15/08 и 1/12 ), члана 22.
и 26. Закона о пољопривреди („Службени гласник
Републике Српске“, број: 70/06, 20/07 и 86/07),
чланом 3. и 4. Одлуке о програму кориштења
средстава
за
подстицај
пољопривредне
производње у 2013. години („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 11/13), Управни одбор
Аграрног фонда општине Бијељина дана 27. маја
2013. године донио је:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о начину и условима за
подстицај у пољопривредној производњи за 2013.
годину, одређују се начини и услови које морају
да имају правна и физичка лица у примарној
пољопривредној производњи, поступак за њихово
остваривање, општи и посебни критеријуми
за остваривање подстицаја са потребном
документацијом, начин исплате, контрола и
надзор приликом остваривања подстицаја и
обавезе које корисник подстицаја мора испунити
након добијања подстицаја.
Члан 2.
Права на подстицајна средства Аграрног
фонда општине Бијељина имају правна лица (за
поједине врсте подстицаја гдје наведено у члану),
физичка лица која се баве пољопривредном
производњом на територији Града Бијељина и
који су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава.
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Члан 3.
Пољопривредни произвођач подноси
захтјев за остваривање новчаног подстицаја
који мора бити читко попуњен, на ком ће бити
уписан и број о регистрацији пољопривредног
газдинства. Ако корисник подстицаја није
носилац пољопривредног газдинства, а живи у
истом подноси овјерену кућну листу, заједно са
осталим документима која су прописана овим
правилником.
На захтјеву за остваривање новчаног
подстицаја физичка лица треба да наведу : име
и презиме, адресу становања на подручју Града
Бијељина, контакт телефон, матични број, број
пољопривредног газдинства, број жиро рачуна
или текућег рачуна, назив банке, врста подстицаја
(на коју се производњу односи), документа која се
подносе уз захтјев и потпис подносиоца захтјева.(
Образац а)
За правна лица: Назив правног лица,
сједиште фирме на подручју Града Бијељина,
контакт телефон, ЈИБ или ПИБ, број
пољопривредног газдинства, број жиро рачуна,
назив банке, врста подстицаја ( на коју се
производњу односи), документа која се подносе
уз захтјев и печат и потпис овлаштеног лица.
( Образац б“)
Захтјев
за
остваривање
новчаних
подстицаја у пољопривреди подноси се на
прописаном образцу који је у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Доказ о инвестираним средствима је
фактура или овјерена копија фактуре , уз коју се
обавезно прилаже и фискални рачун или копија
фискалног рачуна са ставкама које су предмет
подстицаја.
Ставке на рачунима које нису предмет
подстицаја неће се узимати у обзир.
За набављена средства и опрему у
иностранству уз рачун од добављача прилаже се
пратећа царинска документација
Члан 5.
Пољопривредни произвођачи ће уз захтјев
доставити овјерену изјаву са намјером због које
се подноси захтјев, (гдје је наведено у члану)
„Образац ж“.
Аграрни фонд може накнадно тражити
доставу докумената ако сматра да за то има
потребе а која нису наведена у правилнику.
Члан 6.
Након обраде захтјева и провјере
достављене документације, Аграрни фонд
општине Бијељина исплаћиват ће новчани
подстицај корисницима.
Исплата
подстицајних
средстава
корисницима врши се директним плаћањем на
њихове текуће, односно жиро-рачуне, на рачун
добављача или на рачун извршиоца услуге.
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Члан 7.
Финансијскa средства
са одређених
позиција гдје се укаже потреба пребациваће се на
другу позицију, а на основу Одлуке о релокацији
средстава Управног одбора Аграрног фонда.
II
НОВЧАНИ
ПОЉОПРИВРЕДИ

ПОДСТИЦАЈИ

У

Члан 8.
Право на новчане
подстицаје у
пољопривреди произвођачи остварују за:
Подстицај производњи, доходку и
руралном развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа
,воћа, и (дувана, из 2012. године),
2. Подршка сточарству,
3. Подршка воћарству,
4. Подршка пластеничкој производњи,
5.
Афирмација домаће пољопривредне
производње,
6. Подршка изградњи инфраструктуре,
7. Средства за вандредне и непредвиђене
ситуације (елементарне непогоде и др.),
8. Помоћ удружењима,
9. Подршка едукацији, презентацији
пројеката и посјета сајмовима,
10. Pегрес камата за прољетну сјетву,
11. Обавезе из 2012. године,
Подршка организованом откупу поврћа,
воћа и (дувана из 2012.године)
Организовани откуп поврћа и воћа
Члан 9.
Право на регрес за уговорену производњу
воћа и поврћа остварују физичка лица са
подручја Града Бијељина која на основу уговора
са регистрованим организатором производње
или организатором откупа уговоре и реализују
производњу повртарских и воћарских врста
за прерађивачке капацитете на подручју Града
Бијељина и других општина.
Уговор из става 1. овог члана мора бити
склопљен са правним лицем регистрованим за
откуп или прераду пољопривредних производа
на територији Града Бијељина.
Право на премију односи се на следеће врсте :
Воће: крушка, шљива, вишња,kајсија и јагоде.
Поврће: краставац ( у типу корнишона ), паприка,
парадајз, цвекла, купус и патлиџан.
Право на премију из предходног става
овог члана остварују физичка и правна лица
(произвођачи) на основу захтјева („Образац
б“) организатора производње Аграрном фонду
општине Бијељина .Уз захтјев организатор
производње или откупа доставља следећу
документацију.
- Списак произвођача са уговореним
количинама у коме је назначено име и презиме
произвођача, мјесто становања,ЈМБ, регистарски
број пољопривредног газдинства РБПГ и
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количине уговорених производа по класама,
површина по уговору и број уговора (за физичка
лица), назив, сједиште и ЈИБ, регистарски број
пољопривредног газдинства РБПГ и количине
уговорених производа по класама, површина по
уговору и број уговора( за правна лица), („Образац
г“) који се налази у прилогу правилника и чини
његов саставни дио.
- Уговор или копије уговора са
произвођачима о организованој производњи
Спецификацију
произвођача
са
обрачунатом премијом по врстама и класама
откупљених производа („Образац в“) која се налази
у прилогу правилника и чини његов саставни дио.
Организатори откупа или производње „Образац г
и Образац в“ доставит ће и у електронској форми.
- откупни блокови као доказ о преузетим
нето количинама односно откупни листови и
рачуни као доказ о продатим нето количинама
прерађивачу
ако организатор уговорене
производње није прерађивач,
- изјаву организатора производње да су
све количине поврћа за које се подноси захтјев за
премију откупљене од произвођача.
- Потврда прерађивача о откупљеним
количинама поврћа и воћа од организатора
откупа са подручја Града Бијељина
Висина премије за организовани откуп
воћа и поврћа износи до 10% од уговорене цијене
на подручју Града Бијељина и до 5% од уговорене
цијене поврћа и воћа продатог и предатог ван
подручја Града Бијељина и исплаћиваће се до
висине расположивих средстава за ову намјену,
једном годишње након обраде приспјелих
захтјева. Makсимални износ који корисник може
остварити за ову врсту подстицаја је до 3000,00
КМ.
Крајњи рок за подношење захтјева за
остварење права на премију за уговорену
производњу воћа и поврћа је 31.10.2013.год.
Организовани откуп дувана из 2012.
године
Члан 10.
Право на премију за производњу дувана у
листу имају пољ.произвођачи са подручја Града
Бијељина за произведени и продати осушени
дуван из 2012.године, a на основу уговора о
организованој производњи и откупу дувана у
листу.
Право на премију остварују физичка и
правна лица произвођачи путем организатора
производње на основу захтјева који се подноси
Аграрном фонду уз који прилажу:
- списак произвођача од којих је откупљен
дуван, који садржи: име и презиме произвођача,
мјесто пребивалишта, ЈМБ за физичко лице,
сједиште и ЈИБ за правно лице, количине
откупљених дувана по типовима, површина по
уговору, број уговора и број откупног блока за
физичка лица, односно број рачуна за правна
лица,(“Образац ђ“), који се налази у Прилогу
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овог правилника и чини његов саставни дио.
- Уговор са организатором производње о
организованој производњи и откупу дувана,
- Изјаву организатора производње да су
све количине дувана за које се подноси захтјев за
премију откупљене од произвођача,
- спецификацију корисника подстицаја
са бројевима њихових текућих или жиро рачуна
груписаних по банкама, сачињену на („Обрасцу
д“), који се налази у Прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио. Организатори откупа
или производње „Образац ђ и Образац д“ доставит
ће и у електронској форми.
Висина премије за производњу дувана у
листу из 2012.године је 0,15 КМ/кг.
Захтјев за исплату премије за дуван
поднијет ће организатори откупа дувана
најкасније до 01.08.2013. године.
Подршка воћарству
Подршка подизању засада
Члан 11.
Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих производних засада јабучастог,
коштуничавог и језграстог воћа имају корисници
(физичка лица) који се баве пољопривредном
производњом и који су извршили улагања у текућој
години.
Минимална површина за коришћење ове
субвенције је засад од 0,3 хектара, са одговарајућим
бројем садница по хектару, и то:
а) за јабучасте воћке, минимално 1.000
садница по хектару,
б) за коштуничаве воћке, минимално 800
садница/ха,
ц) за језграсте воћне врсте, љешник 500
садница /ха , орах 120 садница /ха,
Корисници подстицајна средства остварују
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз
који прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са овим правилником, као
доказ о набавци садног материјала, опреме (стубови
и жица) и извршеним услугама (обраде тла, садње,
уградње стубова и жице),
- декларацију о квалитету садног материјала и
- изјава корисника подстицаја о изграђеном
засаду.
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда, на основу приложене документације
и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност
услова за остваривање права на подстицајна средства
и о томе сачињава записник.
Висина подстицајних средстава за намјену
из овог члана утврђује се у висини до 20% од висине
инвестираних средстава и може бити исплаћено до
3.000,00 КМ по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
до 30.11.2013. године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
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Члан 12.
Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих производних засада јагодастог
воћа имају корисници (физичка лица) који се
баве пољопривредном производњом и који су
извршили улагања у текућој годиниу.
Минимална површина за коришћење ове
субвенције је засад од 0,1 хектара, са одговарајућим
бројем садница по хектару, и то:
а) за малину минимално 10.000 садница/ха,
б) за купину и аронију минимално 2.000
садница/ха,
в) за јагоду минимално 35.000 садница/ха.
Корисници подстицајна средства остварују
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду,
уз који прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са овим правилником,
као доказ о набавци садног материјала, опреме
(стубови и жица) и извршеним услугама (обраде
тла, садње, уградње стубова и жице),
- декларацију о квалитету садног
материјала и
- изјава корисника подстицаја о изграђеном
засаду.
Комисија
формирана
од
стране
Директора Аграрног фонда на основу приложене
документације и увидом на лицу мјеста
констатоваће испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачинити
записник.
Висина подстицајних средстава за намјену
из овог члана утврђује се у висини до 20% од
висине инвестираних средстава и може бити
исплаћено до 3.000,00 КМ по кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније до
30. 11.2013. године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
Садни материјал
Члан 13.
Право на премију за произведене саднице
јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа имају
правна лица, предузетници и физичка лица за
произведене, декларисане и продате саднице
јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа,
који су уписани у регистар произвођача садног
материјала и чија се производња прати на основу
прописа који регулишу област производње и
промета садног материјала.
Право на премију у 2013. години за
произведене саднице јабучастог, коштуничавог
и језграстог воћа остварује се на основу захтјева
произвођача који се подноси Аграрном фонду уз
који се прилажу:
- рачуни или копије рачуна као доказ о
продаји садница ,(продате саднице у јесен, после
30.11.2012.године и саднице продате у 2013.
години),
- увјерење овлашћене институције у
Републици о чистоћи сорте садног материјала,
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завршни
записник
републичког
пољопривредног инспектора о контроли
производње и произведеним количинама
садница,
- обрачун премије сачињен на „Обрасцу з“,
који се налази у Прилогу овог правилника и чини
његов саставни дио.
Висина подстицајних средстава за
произведене и продате саднице јабучастог,
коштуничавог и језграстог воћа утврђује се након
обраде приспјелих захтјева и износи до 20% од
просјечне тржишне цијене садница и може бити
исплаћено до 5 000,00 КМ по кориснику.
Захтјев за исплату премије за произведене
саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог
воћа подноси се најкасније до 30.11.2013. године
и исплаћиваће се до висине расположивих
средстава, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Подршка пластеничкој производњи
Члан 14.
Право на подстицајна средства за
изградњу нових пластеника и набавку опреме
за пластеничку производњу корисне површине
од најмање 100 м2 по пластенику имају физичка
лица која се баве пољопривредном производњом
и која у текућој години изврше улагања за
наведену намјену.
Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду
општине Бијељина, уз који прилажу следећу
документацију:
- рачуне у складу са овим правилником,
као доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама
монтаже ( за фолију, конструкцију, мрежа за
засјењивање, опрема за провјетравање и гријање,
системе за наводњавање, пумпе, распрскивачи,
фолија за малчовање).
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Комисија формирана од стране директора
Аграрног фонда изаћи ће на лице мјеста и
записнички констатовати стварно стање методом
случајног узорка.
Висина подстицајна средства за намјену
из овог члана утврђују се у висини до 20% од
инвестираних средстава и може бити исплаћено
до 3000,00 КМ по кориснику у текућој години.
Рачуни који су настали по основу улагања
у пластеничку производњу после 31.10.2012.
године узимаће се у разматрање по одредбама
овог Правилника.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
до 31.10.2013. године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
Подршка набавци система за наводњавање
“Тифон“
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Члан 15.
Право на подстицајна средства за
изградњу система за наводњавање имају физичка
лица која се баве пољопривредном производњом
и која изврше улагања за наведену намјену у
текућој години. Предмет подстицаја могу бити
извршена улагања у набављену покретну опрему
за наводњавање „Тифон“ и осталу опрему за
„Тифоне“.
Физичка лица, корисници система за
наводњавање остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Агарном фонду, уз
који прилажу следећу документацију:
- рачуне о извршеној набавци опреме и
услуга као доказ о висини извршених улагања која
су предмет субвенционисања трошкова,
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Правна лица, корисници система за
наводњавање остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз
који прилажу следећу документацију:
- овјерену копију рјешења о упису у судски
регистар,
- рачуне о извршеној набавци опреме и
услуга као доказ о висини извршених улагања која
су предмет субвенционисања трошкова.
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима
Висина подстицајних средстава за намјену
из овог члана утврђује се у износу до 20% од висине
инвестираних средстава и може бити исплаћено
до 3 000,00 КМ по кориснику у текућој години.
Признаваће се један систем за наводњавање
„Тифон“ са опремом по регистрованом
пољопривредном газдинству.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
31.10.2013. године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава.
Подршка сточарству
Члан 16.
Право на подстицајна средства за властити
узгој стеоних јуница имају корисници (физичка
лица) који у текућој години произведу минимално
једну стеону јуницу и формирају основно стадо
од најмање три музна грла.
Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду,
уз који прилажу следећу документацију:
- копије пасоша за произведена грла
образац „Д“ на име корисника подстицаја,
- потврда ветеринара о осјеменавању или
цертификат на име власника фарме о
- самосталном осјеменавању,
- потврда о стеоности,
- овјерену изјаву о тачности наведених
података,
- предметно грло не смије бити старије код
прве оплодње од 14 – 20 мјсесеци.
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Висина подстицајних средства за намјену
из овог члана утврђује се у висини до 150,00 КМ
по јуници и може бити исплаћено до 3.000,00 КМ
по кориснику у текућој години.
У случају да је јуница осјемењена прије
31.10.2012. године a није се могла утврдити
гравидност прије истека рока за подношење
захтјева по Правилнику из 2012. године,
узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
31.10.2013. године и исплаћиваће се до износа
предвиђених за ову намјену.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за набавку
квалитетног товног материјала имају корисници
(физичка лица) који у текућој години произведу
или набаве минимално 3 мушка телета за даљи тов.
Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду
након што добију пасош животиње „образац Д“,
уз који прилажу следећу документацију:
- копија пасоша издата од Агенције за
oзначавање животиња – пасош животиње образац
„Д“да је грло произведено на властитом имању
или преведено на корисника подстицаја
- овјерену изјаву да предметно грло за које
остварује подстицај неће отуђити прије истека
това , изузев због здравствених проблема у ком
случају мора обезбиједити потврду ветеринара
о угинућу или неопходности мјере принудног
клања.
Захтјев се подноси само једном у току
године. Висина подстицајних средства за намјену
из овог члана утврђује се у висини до 100,00 КМ
по телету и може бити исплаћено до 3.000,00 КМ
по кориснику у текућој години.
Телад која су купљена или произведена на
газдинству после 31.10.2012. године узимаће се у
обраду уз захтјев поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
до 31.10.2013. године и исплаћиваће се до износа
предвиђених за ову намјену.
Члан 18.
Право на подстицајна средства за набавку
товних прасића имају корисници (физичка лица)
који у текућој години произведу или набаве
минимално 100 прасића за даљи тов, при улазној
тежини до 35 кг и излазној тежини најмање 90 кг
са најмање 80 дана проведених у тову.
Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду
након што добију Признаницу за извршене мјере
заштите животиња , уз који прилажу следећу
документацију:
- копије пасоша за купљену прасад увјерење о здравственом стању животиња или
Образац о спроведеним мјерама заштите на
имању.
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- овјерену изјаву да предметно грло за које
остварује подстицај неће отуђити прије истека
това , изузев због здравствених проблема у ком
случају мора обезбиједити потврду ветеринара
о угинућу или неопходности мјере принудног
клања.
- подносилац захтјева дужан је да 20
дана прије истека това обавјести Аграрни фонд
да пошаље комисију која ће на лицу мјеста
констатовати испуњеност услова по поднесеном
захтјеву.
- након продаје товних свиња у Аграрни
фонд ће доставити Образац - Увјерење о
здравственом стању животиње– пасош продатих
животиња.
- У случају да свиње буду продате прије
него што дође комисија, подносилац захтјева
дужан је да обезбједи доказ о продаји откупни
блок или пореску фактуру и пасош продатих
животиња. Уколико подносилац захтјева не
пријави Аграрном фонду излаз свиња из това неће
имати право на подстицај по поднесеном захтјеву
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда а
на основу приложене
документације и увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачинити
записник.
Захтјев се подноси само једном у току
године. Висина подстицајних средства за намјену
из овог члана утврђују се у висини до 10 КМ по
прасету и може бити исплаћено до 2.000,00 КМ по
кориснику у текућој години.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
до 31.10.2013. године и исплаћиваће се до износа
предвиђених за ову намјену, једном годишње
након обраде приспјелих захтјева.
Члан 19.
Право на подстицајна средства за узгој
квалитетно приплодних супрасних назимица
имају узгајивачи (физичка лица) који у текућој
години произведу минимално пет квалитетно
приплодних назимица и формирају основно стадо
од најмање 10 уматичених крмача.
Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева који подносе Аграрном фонду,
уз који прилажу следећу документацију:
- потврда о упису у регистар узгајивача
квалитетно приплодне стоке са бројем
грла, идентификационим бројевима и да су
грла уписана у матичну књигу а које води
Министарство пољопривреде шумарства и
водопривреде Републике Српске ( у даљем тексту:
Министарство) у својој евиденцији,
- потврда да је нераст осјеменитељ уписан
у централни регистар мушких матичних грла а
које води Министарство у својој евиденцији,
- изјава подносиоца захтјева о тачности
наведених података.
Висина подстицајних средства за намјену
из овог члана утврђује се у висини до 100,00 КМ
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по назимици и може бити исплаћено до 2.000,00
КМ по кориснику у текућој години.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се најкасније
до 31.10.2013. године и исплаћиваће се до износа
предвиђених за ову намјену, једном годишње
након обраде приспјелих захтјева.
Подршка изградњи инфраструктуре
Члан 20.
Подстицај за подршку у изградњи,
поправци и уређењу сеоске инфраструктуре могу
имати мјесне заједнице или групе грађана , које
Аграрном фонду поднесу захтјев уз који прилажу:
До 3000,00 КМ подносе захтјев са описом
послова, овјерену изјаву о намјери кориштења
средстава, предмјер радова или предрачун.
Од 3000,00 КМ до 8000,00 КМ, мјесна
заједница подноси захтјев Аграрном фонду уз
који прилажу:
- уговор о извођењу радова са предмјером
радова или пројекат о изградњи, поправци и
уређењу инфраструктуре
- доказ о учешћу корисника суфинансирања,
Аграрни фонд ће исплаћивати средства
извршиоцима радова на основу сагласности
мјесне заједнице.
Према (Став 2.) овог члана по завршетку
радова Мјесна заједница ће са извршиоцем радова
направити извјештај или окончану ситуацију
са описом извршених послова и доставити је
Аграрном Фонду. Након достављања извјештаја
или окончане ситуације Комисија формирана од
стране Директора Аграрног фонда, и на основу
приложене документације сачинит ће записник,
којим се констатује завршетак радова.
Износ који Аграрни фонд подстиче по
захтјеву Мјесне заједнице не може бити већи од
учешћа Мјесне заједнице или групе грађана.
Под
сеоском
инфраструктуром
подразумјевају се : локални и некатегорисани
путеви, мостови, расвјета, гробља, вјерски
објекти, системи водоснадбјевања, домови
културе, уређење канала, пропуста, игралишта
и други објеката сеоске инфраструктуре, а које
заједнички користи рурално становништво.
Инфраструктурни објекти из става 6.
овог Правилника који су почети да се граде у
предходним годинама а нису завршени, узимаће се
у обраду уз захтјев поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се Аграрном
фонду општине Бијељина најкасније до 30.09.
2013. године.
Средства за вандредне и непредвиђене
ситуације ( елементарне непогоде и др.)
Члан 21.
Права на средства за вандредне и
непредвиђене ситуације односе се на елементарне
непогоде, пожар, угинуће стоке и друге
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непредвиђене ситуације које су проузроковале
штету на пољопривредном газдинству
Средства из овог члана ће се одобравати на
основу захтјева који се поднесе Аграрном фонду, a
на основу:
- записника Комисије за процјену штета у
пољопривреди, биљној и сточарској производњи,
штета на путевима и штета насталих услед
елементарних непогода на подручју Града
Бијељина ( у даљем тексту: Комисија за процјену
штета )
- изјава корисника о тачности података,
Средства за исплату из овог члана
исплаћиват ће се на основу процјене коју утврђује
Комисија за процјену штета а исплаћиваће се на
основу могућности и до висине расположивих
средстава.
Штете које су настале после 15.09.2012.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по
овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се Аграрном
фонду општине Бијељина најкасније до 30.09.
2013. године.
Помоћ удружењима
Члан 22.
Права на подстицајна средства из овог
члана имају пољопривредна удружења, пчеларска
риболовачка, ловачка и коњичка удружења и
пољопривредне задруге које су основане у 2013.
годиниа која се налазе и раде на подручју Града
Бијељина.
Подршка за развој пословних активности
унутар удружења пољопривредних произвођача
одобраваће се на основу захтјева, програма
активности удружења уз изјаву одговорног лица
о тачности података.
Удружења која су добила помоћ од
Аграрног фонда у текућој години морају доказати
утрошак средстава до 90 дана од дана добијања
средстава.
Пољопривредне задруге које су основане
на подручју Семберије у 2013. години Аграрни
фонд ће субвенционисати тако што ће платити
судску таксу за регистрацију.
Уз захтјев ће доставити копију уплатнице
и копију рјешења о регистрацији са Уговором о
оснивању и задружним правилима.
Средства за исплату из овог члана
исплаћиваће се до
висине расположивих
средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из
овог члана подноси се до 30.09.2013.године.
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промоцијама, савјетовањима и студијским
путовањима, изради стручних часописа и
литературе у области пољопривреде и руралног
развоја и изради промотивног материјала
користиће Аграрни фонд и распоређиват ће на
основу одлуке Управног одбора .
Средства за исплату из овог члана
исплаћиват ће се до висине расположивих
средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из
овог члана подноси се до 31.12.2013.године.
Регрес камата за прољетну сјетву
Члан 24.
Право на регресирану камату имају
физичка лица која се баве пољопривредном
производњом на територији Града Бијељина,
којима је пословна банка или микрокредитна
организација (са којoм је Административна
служба Града Бијељина потписала Протокол о
сарадњи) одобрила кредит за репроматеријал за
прољетну сјетву у току текуће године.
Аграрни фонд ће регресирати камату на
одобрене кредите за прољетну сјетву у висини
од 3% на годишњем нивоу оним банкама или
микрокредитним организацијама код којих је
камата на краткорочне кредите за прољетну сјетву
(најдужи период кредита до 12 мјесеци)није већа
од 9,5% на годишњем нивоу. Максимални износ
кредита за који ће Аграрни фонд регресирати
камату физичким лицима за репроматеријал
за прољетну сјетву је до 10 000,00 КМ а који су
реализовали кредит до 31.05.2013. године.
Права на регресирану камату остварује
се тако што пословна банка или микрокредитна
организација подносе захтјев Аграрном фонду
општине Бијељина у име корисника кредита
физичког лица и изврши обрачун регресиране
камате од дана реализације одобреног кредита у
2013. години.
Уз захтјев прилажу:
- Потврда о регистрацији пољопривредног
газдинства који је носилац кредита,
- Копија уговора између даваоца кредита и
корисника кредита,
- Спецификација обрачуна регресиране
камате „Образац е“,
- Копија протокола о сарадњи,
- Изјава о тачности података.

Подршка едукацији,
пројеката и посјета сајмовима

презентацији

Члан 23.
Подршку
финансирању
едукацији,
презентацији пројеката, подршка и посјета
сајмовима, изложбама у области пољопривреде,

Подстицајна средства за регрес камате за
пролетњу сјетву биће исплаћена на текуће рачуне
корисника кредита.
Даваоц кредита је обавезан да контролним
органима Aграрног фонда, Административне
службе Града Бијељина и другим контролним
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институцијама омогући вршење контроле
намјенског трошења кредита за које је исплаћена
регресирана камата.
Уколико контролни орган утврди да су
кредитна средства ненамјенски утрошена, даваоц
кредита је дужан да изврши поврат исплаћених
средстава.
Средства за исплату из овог члана
исплаћиваће се до
висине расположивих
средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава
за намјену из овог члана подноси се Аграрном
фонду општине Бијељина најкасније до 31.07.2013.
године.
Афирмација
производње

домаће

пољопривредне

Члан 25.
Расподјелу средстава Афирмација домаће
пољопривредне производње врши ће Одјељење
за привреду и пољпоривреду ( у даљем тексту:
Одјељење).
Подстицајна средства за Афирмацију
домаће пољопривредне производње ће се
додјељивани на основу Захтјева који се подноси
Одјељењу. Одјељење на поднешени Захтјев даје
мишљење Градоначелнику, који својим Закључком
врши одобрење средстава.
Обавезе из 2012. године
Члан 26.
Обавезе из 2012. године исплаћиваће се на
основу Одлуке Управног одбора Аграрног фонда
општине Бијељина по процедури која је прописана
Правилником о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи у 2012. години.
Средства за исплату из овог члана
исплаћиват ће се до висине расположивих
средстава.
III
НАДЗОР

УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ

Члан 27.
Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби
овог
правилника
обављају
пољопривредни инспектори Града Бијељина.
Члан 28.
Инспектор провјерава да ли је корисник
права на новчане подстицаје испунио услове
предвиђене овим правилником.
Члан 29.
У
обављању
комисијског
надзора
пољопривредни инспектор је овлаштен да :
а) извјести надлежни орган ( лице) о
уоченим неправилностима и тражи спровођење
одређеног подступка, ако није овлаштен да
директно поступи,

4. јун 2013.

б) прикупи податке и обавјештења од
одговорних лица, када је то потребно за обављање
послова и
ц) поднесе захтјев за покретање
прекршајног поступка због повреде одредби овог
Правилника.
Члан 30.
Правна и физичка лица ,која подлијежу
комисијском надзору дужна су да омогуће
Комисији обављање надзора, пруже им потребне
податке, обавјештења и обезбједе услове за
несметан рад.
Правна и физичка лица из става 1. овог
члана дужна су да на захтјев Комисије доставе у
одређеном року податке и обавјештења која су
потребна за обављање надзора.
Члан 31.
Подстицајна средства за све намјене
наведене у члану 8. Правилника исплаћују се
крајњим корисницима до висине средстава
предвиђених буџетом.
Корисници права су дужни намјенски
користити подстицајна средства и друге облике
подршке у пољопривреди.
Корисник права дужан је да врати
подстицајна средства остварена на основу нетачно
наведених података или ако их ненамјенски
утроши, заједно са затезном каматом у року од
тридесет дана од дана доношења рјешења којим
надлежни инспектор наложи кориснику поврат
средстава.
Корисници
права
морају
чувати
документацију на основу које су остварили
подстицајна средства најмање три године од дана
добијања подстицајних средстава.
Члан 32.
За прекршаје из члана 31. овог Правилника
новчаном казном казниће се у износу од 10.000,00
КМ до 30.000,00 КМ правно лице, односно
новчаном казном од 2.000,00 КМ до 6.000,00 КМ
одговорно лице у правном лицу и новчаном
казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ физичко
лице, ако ненамјенски користе подстицајна
средства (став 2.), ако нетачно наведу податке
(став 3.), ако не омогући спровођење надзора
надлежном пољопривредном инспектору (члан
30.) овог Правилника.
Члан 33.
Правилник ступа на снагу након давања
сагласности од стране Градоначелника а објавиће
се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 78/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА
Драган Вуковић, с.р.
Датум, 27. мај 2013. године
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Службени гласник Града Бијељина

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥ.ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ
76300 ȻɂȳȿȴɂɇȺ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ ɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ:
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ ɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ ȺȽɊȺɊɇɈȽ ɎɈɇȾȺ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ – ɎɂɁɂɑɄȺ ɅɂɐȺ
1.ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ:
2.Ⱥɞɪɟɫɚ:
3.Ɍɟɥ:

Ɇɨɛɬɟɥ:

4.ȳɆȻ:
5. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ - ɊȻɉȽ
6.Ȼɪɨʁ ɠɢɪɨ / ɬɟɤɭʄɟɝ ɪɚɱɭɧɚ:

7.ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ ɤɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɪɚɱɭɧ:

8.ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧ ɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬʁɟɜ:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9.ɇɚɜɟɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɠɟ ɭɡ ɡɚɯɬʁɟɜ:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɚʁ ɡɚɯɬʁɟɜ.
ɍ __________________
Ⱦɚɬɭɦ: ____________ 2013.ɝɨɞ.

____________________________
ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥ.ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ
76300 ȻɂȳȿȴɂɇȺ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ ɛ

ɉɪɟɞɦɟɬ:
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ ɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ ȺȽɊȺɊɇɈȽ ɎɈɇȾȺ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ – ɉɊȺȼɇȺ ɅɂɐȺ
1.ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:
2.ɋʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:
3.Ɍɟɥ:

Ɇɨɛɬɟɥ:

4.ȳɂȻ ɢɥɢ ɉɂȻ:
5. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ - ɊȻɉȽ
6.Ȼɪɨʁ ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧɚ:

7.ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ ɤɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɪɚɱɭɧ:

8.ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧ ɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬʁɟɜ:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9.ɇɚɜɟɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɠɟ ɭɡ ɡɚɯɬʁɟɜ:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
ɍ __________________
Ⱦɚɬɭɦ: ____________ 2013. ɝɨɞ.

____________________________
ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ

ɍɄɍɉɇɈ:

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ

ȳɆȻ/ȳɂȻ
ɊȻɉȽ

Ɇʁɟɫɬɨ

ȼɪɫɬɚ
Ɉɬɤɭɩ.
ɉɪɨɢɡɜ.

Ɉɬɤɭɩ
ɧɚ
ɰʁɟɧɚ
ɭ
ɄɆ
ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢ.
__%
(ɄɆ)

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ
/
Ɉɬɤɭɩɧ
ɢ ɛɥɨɤ

ɇɚɡɢɜ ɨɪɝ. ɨɬɤɭɩɚ:__________________________
ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

Ȼɪɨʁ ɬɟɤɭʄɟɝ
/ ɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɜ.

Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧʁɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.....

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ɉɩɲɬɢɧɚ/Ƚɪɚɞ: ____________________________________________
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________
Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɩɪɨɢɡɜ.
ɩɨ
ɤɥɚɫɚɦɚ
(ɤɝ).

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈ ȻȺɇɄȺɆȺ
ɁȺ__ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɈɌɄɍɉ ȼɈȶȺ ɂ ɉɈȼɊȶȺ__

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ

4. јун 2013.
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ɍɄɍɉɇɈ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ

Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ
ȳɆȻ / ȳɂȻ
ɊȻɉȽ
ȼɪɫɬɚ ɢ
Ʉɥɚɫɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
ɭ ɤɝ

ɉɨɜɪ.
ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ
ɫɚ
Ɉɬɤɭɩʂ

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
______________________

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɝ.

Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ʉɨɥ. ɭɝɨɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
(ɤɝ)

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ: ____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɋɉɂɋȺɄ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɇɚɜɟɫɬɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ: ɈɊȽȺɇɂɁ.ɈɌɄɍɉ ȼɈȶȺ ɂ ɉɈȼɊȶȺ___
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɬɤɭɩɚ:_______________________________
ȳɂȻ: _________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:__________________________________________

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ
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ɍɄɍɉɇɈ:

ȳɆȻ/ȳɂȻ

ɊȻɉȽ
Ɇʁɟɫɬɨ

Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɞɭɜɚɧɚ
(ɤɝ)
ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ /
Ɉɬɤɭɩɧɢ
ɛɥɨɤ

Ȼɪɨʁ ɬɟɤɭʄɟɝ /
ɠɢɪɨ-ɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɇɚɡɢɜ ɨɪɝ. ɨɬɤɭɩɚ:__________________________
ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɞ.

Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧʁɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ɉɩɲɬɢɧɚ/Ƚɪɚɞ.____________________________________________
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________
ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨ
ɍɝɨɜɨɪɭ
(ɯɚ)

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈ ȻȺɇɄȺɆȺ
ɁȺ__ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɈɌɄɍɉ ȾɍȼȺɇȺ__

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ

4. јун 2013.
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ɍɄɍɉɇɈ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ

Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ
ȳɆȻ / ȳɂȻ
ɊȻɉȽ

ɉɨɜɪɲ.
ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ
ɫɚ
ɨɬɤɭɩʂ.

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_______________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
______________________

Ȼɪɨʁ
ɨɬɤɭɩɧ.
Ȼɥɨɤɚ/
ɪɚɱɭɧɚ

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɻ.

Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
(ɤɝ)

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ: ____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɋɉɂɋȺɄ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɇɚɜɟɫɬɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ: ɈɊȽȺɇɂɁ.ɈɌɄɍɉ ȾɍȼȺɇȺ__
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɬɤɭɩɚ:_______________________________
ȳɂȻ: _________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:__________________________________________

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Број 14 - Страна 32
4. јун 2013.

2.

1.

3.

ȳɆȻ

4.

Ɇʁɟɫɬɨ

5.

Ȼɪɨʁ
ɭɝɨɜɨɪɚ
6.

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɥɚɫɦɚ.
7.
8.

ɂɡɧɨɫ
ɤɪɟɞɢɬɚ

Ɋɟɝɪɟɫɢɪ
ɤɚɦ.
___%
11.

Ɉɛɪɚɱɭɧ
ɤɚɦ.
ɄɆ
10.

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ.

9.

Ƚɨɞɢɲʃɚ
ɤɚɦɚɬɚ
%

12.

Ȼɪɨʁ ɬɟɤ./
ɠɢɪɨ-ɪɚɱ.

ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

13.

ɇɚɦʁ.
kɪɟɞ.

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɟ.

Службени гласник Града Бијељина

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: 7. ɭɩɢɫɚɬɢ ɞɚɬɭɦ ɞɨɫɩɢʁɟʄɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ( ɞɚɧ,ɦʁɟɫɟɰ,ɝɨɞɢɧɚ)
11. ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɚ ɛɚɧɤɨɜɧɚ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɤɚɦɚɬɚ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ

Ɋ/ɛ

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ƚɪɚɞ:ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________
Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɜɪɚɬɚ

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɈȻɊȺɑɍɇȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇȿ ɄȺɆȺɌȿ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ

4. јун 2013.
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Службени гласник Града Бијељина

4. јун 2013.

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɠ.

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɧɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:______________________________________________
ȳɆȻ/ȳɂȻ:

ɊȻɉȽ:
Ⱥɞɪɟɫɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ/ɫʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:______________________________________
Ɉɩɲɬɢɧɚ:___________________________________________
Ɍɟɥɟɮɨɧ:____________________________________________
Ⱦɚɬɭɦ:

ɂɁȳȺȼȺ
Ja , __________________________, ɩɨɞ ɩɭɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
(ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ)

ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ :

_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(ɫɜɪɯɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡʁɚɜɚ)

.

ɂɡʁɚɜɚ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɝɪɚɪɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ, ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ.

____________________________
( ɫ.ɪ. ɩɨɬɩɢɫ)
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤ ɢɡʁɚɜɟ ɧɚɜɟɞɟ ɧɟɬɚɱɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɧɚɱɢɧɭ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɡɚ 2013.ɝɨɞɢɧɭ ɛɢʄɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ
ɫɜɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.

4. јун 2013.

Службени гласник Града Бијељина
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾA ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥ.ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/Ⱥ
76300 Ȼɂȳȿȴɂɇ

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɡ.

/
:
_______________________________
_________________________________________________________________________
ȳɆȻȽ/ȳɂȻ : _______________________________________________________________
ȻɊɈȳ ɌȿɅȿɎɈɇȺ: _________________________________________________________
ȺȾɊȿɋȺ/ɋȳȿȾɂɒɌȿ : _____________________________________________________
ɈɉɒɌɂɇȺ : ______________________________________________________________
ɈȻɊȺɑɍɇ
ɉɊȿɆɂȳȿ ɁȺ ɊȺɋȺȾɇɂɑɄɍ ɉɊɈɂɁȼɈȾȵɍ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ȼɢʂɧɚ ɜɪɫɬɚ

ɋɨɪɬɚ

1

2

3

Ȼɪɨʁ
ɩɪɨɢɡɜ.
ɫɚɞɧɢɰɚ
4

Ȼɪɨʁ
ɩɪɨɞɚɬɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ
5

ɐʁɟɧɚ
ɫɚɞɧɢɰɟ

ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ/ɤɨɦ.)
6

ɍɄɍɉɇɈ:

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
______________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɟɦɢʁɟ
__________________________

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
(ɄɆ)
7

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
БОРБЕ ПРОТИВ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА У
АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ КООРДИНАТОРА
И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ У ПРОЈЕКТУ „МУДРО
КОРИШТЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА –
ПУТ КА ОДРЖИВОСТИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ РЕГИОНА
СРБИЈА/БИХ“
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРИГОВОРА АД „НОВА БАНКА“
БИЈЕЉИНА НА ОДЛУКУ О РЕЗУЛТАТИМА КОНАЧНОГ
ПОСТУПКА И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
БРОЈ: 02-404-32/13 ОД 25.5.2013. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПРИГОВОРА И ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ: 02-404-67/13, ШИФРА:
СКП-32 (4 ЛОТА)/13
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-н-45/13
ОДЛУКУ О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-24 (4 Лот-а) Ло
4 –п1/13

10. ОДЛУКУ О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-01(2 Лот-а)-п1/13

7

11. ОДЛУКУ О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА : КГН – 05-п1/13

8

1

12. ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА БРОЈ: 02- 404- 106/13 ШИФРА: СКП-н-44/13

9

2

13. ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА КГН-09(2 лота)/13

9

2

14. ОДЛУКУ О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУНАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП-01/13
10

1
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