
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 7. август 2015. године  БРОЈ 16 / 2015

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 03/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-04/15 

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА  под шифром: 
ТВЈ-04/15 

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице , 
вршиће се јавна набавка следећих роба:

 Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа , обућа                                                                                               

III
 Предвиђени максимални бруто износ средстава за 
реализацију јавне набавке је  10.000,00 КМ  
 Средства  се обезбјеђују из буџета за 2015. годину  са 
буџетске ставке “Издаци за  залихе материјала , роба (одјећа, 
обућа )“  економски код 516 100 ; потрошачка јединица 
0005125 . 

IV
 Јавна  набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда . 
 

V
 Предвиђени рок за испоруку  роба  је 30 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-87/15 
Бијељина, 
Датум: 20. јул 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70.и 69. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник  д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ДД-н-01/15

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, које је објављено на Порталу јавних набавки 
број:1293-1-3-106-3-86/15 дана 13.07.2015.године, а која се 
односи на набавку радова: Извођење радова на изградњи 
свлачионица испод трибина, фасади и вањском уређењу 
стадиона ФК ‘’Радник’’ у Бијељини, достављене су следеће 
понуде.

 1. Д.О.О. ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ‘’ЕНЕРГЕТИК’’, Бања 
Лука
 2. Д.О.О. ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина

II 
  Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом, али да понуђене цијене за предметне радове 
оба понуђача (Д.О.О. ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ‘’ЕНЕРГЕТИК’’, 
Бања Лука цијена са ПДВ-ом = 136.612,28 КМ; Д.О.О. 
‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина, цијена са ПДВ-ом = 137.046,67 
КМ) превазилазе средства предвиђена буџетом уговорног 
органа. 

 Записник о оцјени понуда број: 02-404-85/15 од 
27.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

  

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

I V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

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

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

Број:02-404-85/15 
Бијељина 
Датум: 04. август 2015. године       

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и ::

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-25(ц1, 22 лота)/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.06.2015.
године, а која се односи на набавку радова : “Изградња и 
асфалтирање, путева, улица пјешачко – бициклистичких 
стаза и тротоара на подручју Града Бијељина“, понуде су 
доставили следећи понуђачи
 ЛОТ 1: Асфалтирање дијела улице Пантелинске у 
МЗ 15. Мајевичка, укупне дужине 126,00 м
 1. ДОО „ Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 2: Асфалтирање дијела улице Раје Баничића у 
МЗ Дашница, укупне дужине 244,00 м
 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 3: Асфалтирање два крака  некатегорисаног 
пута  у МЗ Дворови, насеље Дијелови, Блок I, крак I  у 
дужини Л1= 539,00 м1 и крак I I у дужини Л2=253,00 м1

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 4: Асфалтирање дијела некатегорисаних 
путева у МЗ Батковић, сокак Греде у дужини Л1= 754,00 м1 
и сокак Клис Л2= 100,00 м1
 
 1.  ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 5: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Бродац, сокак Стокић у дужини од  Л=380,00 м1

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 6: Асфалтирање четири крака некатегорисаних 
путева у насељу М.З. Пучиле - Пухаре, крак I дужине 
Л1=22,00m1 и  Л2=70,00m1,крак II дужине Л=140,00m1, 
крак III дужине Л=100,00m1, крак IV дужине Л=37,00m1 

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 7: Асфалтирање  некатегорисаних путева у 
М.З. Патковача у дужини  Л1=92,00m1 и Л2=86,00m1
     
 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 8: Асфалтирање два одвојка улице Јурија 
Гагарина М.З. 15. Мајевичка,  у дужини  Л1=166,00m1 и 
Л2=207,00m1

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 9: Асфалтирање  дијела улице Арсенија 
Чарнојевића у дужини Л= 77,00m1

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 10:  Асфалтирања дијела улице Уроша Предића 
у МЗ Соколски дом, укупне дужине 175,00 m1

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 11: Реконструкција-пресвлачење дијела ул. 
Софке Николић у дужини од око 295 метара у МЗ Соколски 
дом

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 ЛОТ 12: Асфалтирање некатегорисаних путева у 
МЗ Средњи Драгаљевац, два крака укупне дужине 820 m

 1. ДОО” Бук промет” Бијељина

 ЛОТ 13: Завршетак изградње пјешаке стазе и 
тротоара у ул. Стефана Дечанског

 1. ДОО “Бук промет” Бијељина

 ЛОТ 14:  Асфалтирање дијела улице Меше 
Селимовића МЗ Центар, приступни одвојак

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

 ЛОТ 15: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Балатун у дужини  295 m1

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

 ЛОТ 16: Асфалтирање дијела улице Мајевичких 
бригада – Ново насеље у М.З. Дворови, укупне дужине 
290,00 m

 1. ДОО “Бук промет” Бијељина

 ЛОТ 17: Асфалтирање дијела улице Мајевичких 
бригада – Ново насеље у М.З. Дворови, укупне дужине 
310,00 m

 1. ДОО “Бук промет” Бијељина

 ЛОТ 18: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Бродац Доњи, у дужини  145 m1

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

 ЛОТ 19:  Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Бањица, засеок Брђани, у дужини 150 m

 1. ДОО “Бук промет” Бијељина
ЛОТ 20: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. Бродац 
Горњи, засеок Сувара у дужини  135 m

 1. ДОО “Бук промет” Бијељина

 ЛОТ 21: Асфалтирање два одвојка улице Јурија 
Гагарина М.З. 15. Мајевичка,  у дужини  Л1=95,00m1, 
Л2=190,00m1

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

 ЛОТ 22: Изградње и асфалтирање пјешачко-
бициклистичке стазе у ул. Краља Драгутина 420 метара

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II 
 Лот 1: Асфалтирање дијела улице Пантелинске у 
МЗ 15. Мајевичка, укупне дужине 126,00 м
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 12.499,84 КМ      

 Лот 2: Асфалтирање дијела улице Раје Баничића у 
МЗ Дашница, укупне дужине 244,00 м

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 

цијеном у бруто износу од: 28.499,19 КМ

 Лот 3:   Асфалтирање два крака  некатегорисаног 
пута  у МЗ Дворови, насеље Дијелови, Блок I, крак I  у 
дужини Л1= 539,00 м1 и крак I I у дужини Л2=253,00 м1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 90.999,72 КМ

 Лот 4: Асфалтирање дијела некатегорисаних путева 
у МЗ Батковић, сокак Греде у дужини Л1= 754,00 м1 и сокак 
Клис Л2= 100,00 м1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 64.999,79 КМ

 Лот 5: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ 
Бродац, сокак Стокић у дужини од  Л=380,00м1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 32.999,09 КМ

 Лот 6: Асфалтирање четири крака некатегорисаних 
путева у насељу М.З. Пучиле - Пухаре, крак I дужине 
Л1=22,00m1 и  Л2=70,00m1,крак II дужине Л=140,00m1, 
крак III дужине Л=100,00m1, крак IV дужине Л=37,00m1 

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 33.998,30 КМ

 Лот 7: Асфалтирање  некатегорисаних путева у М.З. 
Патковача у дужини  Л1=92,00m1 и Л2=86,00m1

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,
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 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 14.999,26 КМ

 Лот 8: Асфалтирање два одвојка улице Јурија 
Гагарина М.З. 15. Мајевичка,  у дужини  Л1=166,00m1 и 
Л2=207,00m1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 41.999,79 КМ

 Лот 9:  Асфалтирање  дијела улице Арсенија 
Чарнојевића у дужини Л= 77,00m1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 6.497,24 КМ

 Лот 10: Асфалтирања дијела улице Уроша Предића 
у МЗ Соколски дом, укупне дужине 175,00 m1

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 14.498,14 КМ

 Лот 11: Реконструкција-пресвлачење дијела ул. 
Софке Николић у дужини од око 295 метара у МЗ Соколски 
дом

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

 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 25.998,00 КМ

 Лот 12: Асфалтирање некатегорисаних путева у МЗ 
Средњи Драгаљевац, два крака укупне дужине 820 m

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 

у бруто износу од: 81.951,95  КМ

 Лот 13: Завршетак изградње пјешаке стазе и 
тротоара у ул. Стефана Дечанског

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 60.899,26 КМ

 Лот 14: Асфалтирање дијела улице Меше 
Селимовића МЗ Центар, приступни одвојак

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 9.476,77 КМ

 Лот 15: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Балатун у дужини  295 m1

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 24.914,93 КМ

 Лот 16:Асфалтирање дијела улице Мајевичких 
бригада – Ново насеље у М.З. Дворови, укупне дужине 
290,00 m

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од:
33.454,98 КМ

 Лот 17: Асфалтирање дијела улице Мајевичких 
бригада – Ново насеље у М.З. Дворови, укупне дужине 
310,00 m

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
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24.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV

 Понуђач Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’, Бијељина доставио 
је и доказе уз Изјаве о испуњености услова из члана 45. 
и 47. Закона о јавним набавкама БиХ (Сл.гласник БиХ, 
број:39/14).
 Понуђач Д.О.О. ‘’ Бук промет’’ Бијељина дужан 
је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије докумената којима се 
потврђује вјеродостојност достављаних изјава из члана 45. 
и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Уколико понуђачи у горе наведеном року не 
доставе тражену документацију уговорни орган  ће у складу 
са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.
гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 79/15 
Бијељина 
Датум: 28. јул 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ТВЈ-03/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда ,  објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.07.2015.године, а која се односи на 
набавку радова: “ Реконструкција и одржавање ватрогасни 
објеката“, понуду је доставио следећи понуђач:

у бруто износу од: 35.907,30  КМ

 Лот 18: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Бродац Доњи, у дужини  145 m1

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 18.949,14 КМ

 Лот 19: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Бањица, засеок Брђани, у дужини 150 m

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 14.972,79 КМ

 Лот 20: Асфалтирање некатегорисаног пута у М.З. 
Бродац Горњи, засеок Сувара у дужини  135 m
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде прихваћена понуда,

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 10.882,60 КМ

 Лот 21: Асфалтирање два одвојка улице Јурија Гагарина 
М.З. 15. Мајевичка,  у дужини  Л1=95,00m1, Л2=190,00m1

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

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 34.882,87 КМ

 Лот 22: Изградње и асфалтирање пјешачко-
бициклистичке стазе у ул. Краља Драгутина 420 метара
 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је да 
је иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде прихваћена 
понуда,

 ДОО  „Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 43.864,82 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 79/15 од 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина

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

 ДОО  „ПРИЗМА“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 4.984,79 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-86/15 од 
28.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 86/15 
Бијељина 
Датум: 30. јул 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ТВЈ-04/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда ,  објављеном на Порталу 
јавних набавки број:1293-7-1-109-3-90/15 дана 24.07.2015.
године, а која се односи на набавку роба: “ Набавка личне 
ватрогасне опреме – одјећа, обућа“, понуду је доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО „МИЛТЕКС“ Бања Лука

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

 ДОО  „МИЛТЕКС“ Бања Лука са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 9.431,31 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-87/15 од 
03.08.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 87/15 
Бијељина 
Датум: 05. август 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и чланова 57. и 62. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина дана 24. јула 2015. године 
донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

АКТИВНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА (БФЦ)

I
 Ради координације активности за одржавање и 
унапређење повољног пословног окружења које је потврђено 
БФЦ сертификатом Града Бијељина  (Business Friendly Cer-
tifi cate - BFC) oбразује се Тим у сљедећем саставу:
 - Владо Симеуновић, координатор
 - Драган Вујић, замјеник координатора
 - Анкица Тодоровић, члан
 - Игор Остојић, члан
 - Миле Пејчић, члан
 - Томица Стојановић, члан
 - Татјана Вујић, члан
 - Зоран Раниловић, члан
 - Бојан Ђокић, члан

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 - Миладин Ракић, члан
 - Александра Михајловић, члан
 - Предраг Лопандић, члан 
 - Драган Јовановић, члан и
 - Гордана Антић, члан.

II
 Тим из тачке I овог рјешења координира активности 
органа, организација и других институција у циљу ажурирања 
документације и усклађивања понашања укључених страна 
у складу са БФЦ критеријумима, препоручује мјере и 
активности за  додатна унапређења пословног амбијента 
у Граду Бијељина, припрема документацију за надзорну 
провјеру и ресертификацију Града Бијељина, сарађује 
са надлежним органима и институцијама и информише 
Градоначелника о постигнућима у овој области.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-868/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 24. јул 2015. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 На основу члана 2.13 Изборног Закона БИХ (Сл.
Гл.БИХ бр.32/10, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 
), члан  8. и 16. а у вези са чланом 12.  Изборног закона 
Републике Српске (Сл. гласник РС број 34/02, 35/03, 24/04, 
19/05 и 24/12) и члана 37. и 38. Упутства о организовању и 

спровођењу избора за чланове Савјета Мјесних заједница, 
ГИК - Бијељина је на својој ванредној сједници одржаној 
дана 30.07.2015. године, доноси 

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 2015. године

Члан 1.
 1) Градска изборна комисија Бијељина потврђује 
резултате избора за чланове Савјета мјесних заједница  на 
подручју Града Бијељина 2015. године, који су одржани 
26.07.2015. године, за следеће мјесне заједнице:

 - Мјесна заједница “Дворови”  - бира се седам 
чланова Савјета
 - Мјесна заједница “Нови Дворови”  - бира се седам 
чланова Савјета
 - Мјесна заједница “Дијелови”- бира се пет чланова 
Савјета

Члан 2.
 Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о резултатима 
гласања за мјесне заједнице из члана 1. став 1. ове Одлуке.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина, на Wеб 
страници Града Бијељина, огласној табли Града Бијељина 
и огласној табли мјесних заједница у којима су избори 
проведени.

Број:  029Б-03-1-376/15
Бијељина, 30.07.2015. године                                                                    

ПРЕДСЈЕДНИК 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Жико Крунић, с.р.

  

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАД БИЈЕЉИНА/GRAD BIJELJINA
МЗ ДВОРОВИ  /  MZ DVOROVI

Избори за Савјет Мјесне заједнице/Izbori za Savjet Mjesne zajednice
26. јул 2015. године/26. jul 2015.godine

КАНДИДАТИ/KANDIDATI:  

ПОТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА/POTVRĐENI  REZULTATI GLASANJA
(За Мјесну заједницу 'ДВОРОВИ' бира се 7 чланова Савјета МЗ.)

(Za Mjesnu zajednicu 'DVOROVI' bira se 7 članova Savjeta MZ.)

Укупан број гласачких листића у гласачкој кутији
Укупан број важећих листића у гласачкој кутији:
Укупан број неважећих листића у гласачкој кутији

683
674

9

Укупан број имена на изводу из КБС: 4293

Излазност (%): 15.91%

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

СИМИЋ ГОРАН  / SIMIĆ GORAN1 298

Ć
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Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ЂОКИЋ МОМЧИЛО  / ĐOKIĆ MOMČILO 130

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА  / JOVANOVIĆ NOVICA 130

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЂОКИЋ ЈЕЛЕНА  / ĐOKIĆ JELENA 127

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

МАРКОВИЋ ИВАНА  / MARKOVIĆ IVANA 121

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

НИКОЛИЋ СЛАВИЦА  / NIKOLIĆ SLAVICA 120

Група грађана - Дворови „Качаревић Стево”  / Grupa građana - Dvorovi „Kačarević Stevo”
КАЧАРЕВИЋ СТЕВО  / KAČAREVIĆ STEVO 116

Удружење жена "Бели Анђео" Дворови  / Udruženje žena "Beli Anđeo" Dvorovi
ТОДИЋ РАДИНКА  / TODIĆ RADINKA 89

Удружење жена "Бели Анђео" Дворови  / Udruženje žena "Beli Anđeo" Dvorovi
НИКОЛИЋ СТОЈАНКА  / NIKOLIĆ STOJANKA 87

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

МАТИЋ ГОРАН  / MATIĆ GORAN 75

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

РАНКИЋ ЗОРАН  / RANKIĆ ZORAN2 263

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

РАНКИЋ ВЛАДАН  / RANKIĆ VLADAN3 217

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЦВИЈЕТИНОВИЋ СЛАЂАН  / CVIJETINOVIĆ SLAĐAN4 190

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ТОМИЋ  ЖЕЉКО  / TOMIĆ  ŽELJKO5 186

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
ПАНИЋ ЉУБИША  / PANIĆ LJUBIŠA6 181

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ПЕРИЋ ДУШКО  / PERIĆ DUŠKO7 181

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ЛОПАНДИЋ МИРОСЛАВ  / LOPANDIĆ MIROSLAV 147

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
ЂОКИЋ ОБРАД  / ĐOKIĆ OBRAD 145

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИЈЕЉИНА  / 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA
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Група грађана – Тријешница - Пантић Јован  / Grupa građana - Triješnica - Pantić Jovan
ПАНТИЋ ЈОВАН  / PANTIĆ JOVAN 60

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ДЕСПОТОВИЋ СИМО  / DESPOTOVIĆ SIMO 54

Удружење жена "Бели Анђео" Дворови  / Udruženje žena "Beli Anđeo" Dvorovi
СИМЕУНОВИЋ НАТАША  / SIMEUNOVIĆ NATAŠA 52

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
ГОЈКОВИЋ ДАЛИБОРКА  / GOJKOVIĆ DALIBORKA 50

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ЂОКИЋ САЊА  / ĐOKIĆ SANJA 48

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

МИХАЈЛОВИЋ МИЛЕНА  / MIHAJLOVIĆ MILENA 48

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ОСТОЈИЋ МИЛЕНА  / OSTOJIĆ MILENA 44

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИЈЕЉИНА  / 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ВУКИЋ СВЕТЛАНА  / VUKIĆ SVETLANA 38

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ТОДИЋ ЈОВАН  / TODIĆ JOVAN 32

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

САНТРАЧ НАДА  / SANTRAČ NADA 22

Градски одбор Демократског Народног Савеза  / Gradski odbor Demokratskog Narodnog 
Saveza

ТРИВУН ПРЕДРАГ  / TRIVUN PREDRAG 13

ГРАД БИЈЕЉИНА/GRAD BIJELJINA
МЗ НОВИ ДВОРОВИ / MZ NOVI DVOROVI

Избори за Савјет Мјесне заједнице/Izbori za Savjet Mjesne zajednice
26. јул 2015. године/26. jul 2015.godine

КАНДИДАТИ/KANDIDATI:  

ПОТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА/POTVRĐENI  REZULTATI GLASANJA
(За Мјесну заједницу 'НОВИ ДВОРОВИ' бира се 7 чланова Савјета МЗ.)

(Za Mjesnu zajednicu 'NOVI DVOROVI' bira se 7 članova Savjeta MZ.)

Укупан број гласачких листића у гласачкој кутији
Укупан број важећих листића у гласачкој кутији:
Укупан број неважећих листића у гласачкој кутији

418
409

9

Укупан број имена на изводу из КБС: 1250

Излазност (%): 33.44%



Службени гласник Града БијељинаБрој 16 - Страна 10 7. август 2015.

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

МИТРОВИЋ МИЛОШ  / MITROVIĆ MILOŠ1 195

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЉУБОЈА СРЂАН  / LJUBOJA SRĐAN2 193

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ИЛИЋ ВЕДРАН  / ILIĆ VEDRAN3 168

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

БОЉАНОВИЋ МИЉАН  / BOLJANOVIĆ MILJAN4 148

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

МИРКОВИЋ БОШКО  / MIRKOVIĆ BOŠKO5 145

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

САВИЋ ЗОРАН  / SAVIĆ ZORAN6 143

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ  / IVKOVIĆ MIROSLAV7 134

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ДАВИДОВИЋ МИЛЕНКО  / DAVIDOVIĆ MILENKO 125

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ВЕЉАНЧИЋ БОЖИДАР  / VELJANČIĆ BOŽIDAR 119

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИЈЕЉИНА  / 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ПОПРАВАК ВАЊА  / POPRAVAK VANJA 118

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЏУВИЋ АНКИЦА  / DŽUVIĆ ANKICA 108

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

СТЕВАНОВИЋ МИЛАН  / STEVANOVIĆ MILAN 95

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
БАЈИЋ  ДРАГАНА  / BAJIĆ  DRAGANA 52

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

КОВАЧЕВИЋ МАЈА  / KOVAČEVIĆ MAJA 46

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

КРИВАК ВЕЛИБОРКА  / KRIVAK VELIBORKA 45

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА  / STOJANOVIĆ MILENA 40

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ДАПРА ЕМИЛИЈА  / DAPRA EMILIJA 31
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ГРАД БИЈЕЉИНА/GRAD BIJELJINA
МЗ ДИЈЕЛОВИ / MZ DIJELOVI

Избори за Савјет Мјесне заједнице/Izbori za Savjet Mjesne zajednice
26. јул 2015. године/26. jul 2015.godine

КАНДИДАТИ/KANDIDATI:  

ПОТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА/POTVRĐENI  REZULTATI GLASANJA
(За Мјесну заједницу 'ДИЈЕЛОВИ' бира се 5 чланова Савјета МЗ.)

(Za Mjesnu zajednicu 'DIJELOVI' bira se 5 članova Savjeta MZ.)

Укупан број гласачких листића у гласачкој кутији
Укупан број важећих листића у гласачкој кутији:
Укупан број неважећих листића у гласачкој кутији

228
225

3

Укупан број имена на изводу из КБС: 550

Излазност (%): 41.45%

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ВУЈИНОВИЋ ДАРИЈО  / VUJINOVIĆ DARIJO1 96

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЂУРИЋ САША  / ĐURIĆ SAŠA2 77

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ИЛИЋ РУЖИЦА  / ILIĆ RUŽICA3 68

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

ЈЕВТИЋ МЛАДЕН  / JEVTIĆ MLADEN4 68

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЛУКИЋ ЖЕЉКА  / LUKIĆ ŽELJKA5 66

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
ГУШИЋ ДАЛИБОРКА  / GUŠIĆ DALIBORKA 63

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

МИРКОВИЋ МИОДРАГ  / MIRKOVIĆ MIODRAG 54

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЂОРЂИЋ МАРЈАНА  / ĐORĐIĆ MARJANA 53

Градски одбор Српске радикалне странке  / Gradski odbor Srpske radikalne stranke
МИЋИЋ САША  / MIĆIĆ SAŠA 48

Група грађана - Дјелови 1  / Grupa građana - Djelovi 1
КРЏИЋ ДАНА  / KRDŽIĆ DANA 38

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИЈЕЉИНА  / 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA
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Група грађана - Дјелови 1  / Grupa građana - Djelovi 1
МАНОЈЛОВИЋ САРА  / MANOJLOVIĆ SARA 35

Група грађана - Дјелови 1  / Grupa građana - Djelovi 1
НИНКОВИЋ ДРАГАН  / NINKOVIĆ DRAGAN 32

Градски/Општински одбор Српске демократске странке Бијељина  / Gradski/Opštinski odbor 
Srpske demokratske stranke Bijeljina

ЈОВИШИЋ МИЛАН  / JOVIŠIĆ MILAN 28

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

КЛИМЕНТА САЊА  / KLIMENTA SANJA 24

Градски/Општински одбор Савеза независних социјалдемократа Бијељина  / 
Gradski/Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina

САВАТИЋ ЗОРИЦА  / SAVATIĆ ZORICA 22

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ЖУГИЋ МИЛАН  / ŽUGIĆ MILAN 19

Градски одбор Социјалистичке партије Бијељина  / Gradski odbor Socijalističke partije 
Bijeljina

ЧЕЧАР ДАНКА  / ČEČAR DANKA 17

Група грађана - Дјелови 1  / Grupa građana - Djelovi 1
САВАТИЋ МИОДРАГ  / SAVATIĆ MIODRAG 15

Група грађана - Дјелови 1  / Grupa građana - Djelovi 1
ШКОРИЋ  МИЛОРАД  / ŠKORIĆ  MILORAD 9

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БИЈЕЉИНА  / 
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA
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Службени гласник Града БијељинаБрој 16 - Страна 14 7. август 2015.

1

1

2

5

6

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

7

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАКЕ РОБА ШИФРА: ТВЈ-04/15

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-н-01/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-25 (ц1, 22 лота) /15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-03/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ТВЈ-04/15

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА 
ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 
(БФЦ) 

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 2015. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака
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