Службени гласник
Града Бијељина

Година LI

2. септембар 2015. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 11. Закона о
Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 17.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број:39/14) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У -I I I
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки за 2015. годину.
II
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки за
2015.годину, врши се за: Кабинет Градоначелника, Одјељење
за привреду и пољопривреду, Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење
за друштвене дјелатности, Службу заједничких послова
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и Територијалну ватрогасну јединицу. Измјена и допуна
Годишњег плана јавних набавки у 2015. години је саставни
дио ове Одлуке.
III
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за
благовремено реализовање измјена и допуна Годишњег
плана јавних набавки за 2015. годину, у складу са дјелокругом
рада сваке организационе јединице.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-15/2015
Бијељина
Датум: 06.август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ

I I I ɂɁɆȳȿɇȺ ɂ ȾɈɉɍɇȺ
ȽɈȾɂɒȵȿȽ ɉɅȺɇȺ

ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɍ 2015. ȽɈȾɂɇɂ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ - ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɂɁɆȳȿɇȺ ɉɅȺɇȺ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ:

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɂɡɦʁɟɧɟ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɥɚɧ
ʁɚɜɧɢɯ ɇɚɛɚɜɤɢ

ٰ
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Службени гласник Града Бијељина

2. септембар 2015.

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

30.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

79952000-2

6.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɞɚɧɚ ɭ
Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (ɫɚ
ɩɪɨɩɪɚɬɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ)

ɄȽɇ-06/15

ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005120
412900-3

ɇȿ

Ⱥɧɤɢɰɚ
Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ ɢ
Ɉɝʃɟɧ Ƚɚɜɪɢʄ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɂɛɪɚɯɢɦ Ȼɟɝɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

20.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2015.ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɨɝɪɚɞɟ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɚɪɤɭ

45342000-6

16.

ɋɄɉ-8/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
ɂɡɦʁɟɧɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ
ɢ ɩɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ, ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2015.ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2015.ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

71632000-7
90620000-9

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɟ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
412500-2
0005170

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
511100-17

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɇȿ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

10.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

45213315-4

39.

ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɫɚ
ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɚ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ

15.000,00

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ

80.000,00

72000000-5

36.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-24 (2ɥɨɬɚ)/15

ɅɈɌ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2015/2016 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɍɫɥɭɝɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

100.000,00

ɋɄɉ-28/15

32.

ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ
ɁɂɆɋɄȿ ɋɅɍɀȻȿ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ ɍ
ɋȿɁɈɇɂ 2015/2016
ɅɈɌ 1
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2015/2016 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɫɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ
ɢ ȳɚʃɢ

ɋɄɉ-31/15

30.

ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɢ ɞɟɛʂɢɧɚ ɫɜɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɨɤɨɦ ɝɪɚɻɟʃɚ

ɋɄɉ-22/15

ɫɬɪɚɧɚ 2ٰ
ٰ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɇɢɪɫɚɞɚ
ȭɟɡɢʄ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ, ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ٰ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ, ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɇɧɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

150.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45214000-0

41.

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɟɬɨɪɚɡɪɟɞɧɟ
ɩɨɞɪɭɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɜɪɬɢʄɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɭ Ʌɟɞɢɧɰɢ – V
ɮɚɡɚ

ȾȾ-01/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
511100
0005210

ɇȿ

Ⱦɪɚɝɨɪɚɞ
ȼɚɫɢʄ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɇɧɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015

ɇɧɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

5.000,00

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȾȾ-03/15

45215200-9

350.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ
ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɭ ɋɨɤɨɥɫɤɨɝ
ɞɨɦɚ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

ȾȾ-05/15

45.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɫɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ
ɞʁɟɰɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

Ɋɚɞɨɜɢ

45260000-7

43.

Службени гласник Града Бијељина

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

2. септембар 2015.

ɇȿ

ɇȿ
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Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ȿɍ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ
ɍɇȾɉ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
511100
0005210

ȾȺ

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ
ɢ ɇɚɞɚ Ȼɚɛɢʄ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɉkɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

50.000,00
Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

45421100-5

56.

Ɂɚɦʁɟɧɚ ɜɚʃɫɤɟ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-05 /15

ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511200-1

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ, ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ٰ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɂɁɆȳȿɇȺ ȾɈɉɍɇȿ ɉɅȺɇȺ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ II:
Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɂɡɦʁɟɧɟ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɥɚɧ
ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ

56.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412 500-2

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412 500-2

ȾȺ 50 % ɝɪɚɻɚɧɢ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɅɈɌ 2
ɉɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ ɞɢʁɟɥɚ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

48.000,00

50230000-6

68.

ɋȺɇȺɐɂȳȺ ȾɂȳEɅȺ
ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇȿ
ɉɍɌɇȿ ɆɊȿɀȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽȺɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
ɋɚɧɰɢʁɚ –
ɩɨɲʂɭɧɱɚɜʃɟ ɞɢʁɟɥɚ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-32 (2 Ʌɨɬɚ)/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

ɉɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ
ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɇȿ

ɫɬɪɚɧɚ 6ٰ
ٰ

ɅɈɌ 2
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɪɢʁɟɤɟ Ƚʃɢɰɚ ɢ
Ʌɭɤɚɜɚɰ

7.000,00

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

2. септембар 2015.

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

71000000-8

10.000,00

ɋɄɉ-33(2 Ʌɨɬɚ)/15

69.

ɅɈɌ 1
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɤɚɧaɥɚ Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɭ
Ȼɢʁʂɢɧɢ (ɨɞ ɦɨɫɬɚ ɤɨʁɢ
ɢɡɥɚɡɢ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɐɚɪɚ
ɍɪɨɲɚ, ɞɨ ɦɨɫɬɚ ɤɨɞ
ɛɟɧɡɢɫɤɟ ɩɭɦɩɟ Ȼɨɛɚɪ)

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

ɊȿȼɂɁɂȳȺ
ɉɊɈȳȿɄɌɇɈ
ɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȿ

ɍɝɨɜɨɪ ɡɚɤʂɭɱɟɧ

Службени гласник Града Бијељина

Ⱥɜɝɭɫɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ
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ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-14

ɇɚɛɚɜɤɚ ɡɚ Ʌɨɬ
1 ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ,
ɡɚ Ʌɨɬ 2 ʁɟ
ɩɪɨɦɢʁɟʃɟɧ ʁɟ
ɪɨɤ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ
ɢ ɪɨɤ ɡɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɚ
ɫɬɚɜɤɚ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ȾɈɉɍɇȺ ɉɅȺɇȺ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ:

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.-ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ȳɇ

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

25.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

50.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
511100-17

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-34/15

71.

Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
(ɤɪɩʂɟʃɭ) ɭɞɚɪɧɢɯ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

45000000-7

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɭɥɚɡɧɨ ɢɡɥɚɡɧɢɯ ɪɚɦɩɢ
ɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɢɡɚ Ɋɨɛɧɟ ɤɭʄɟ

45233142-6

70.

ɋɄɉ-35/15

ٰ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
412500-2

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 8ٰ
ٰ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
415200-4
5.000,00
415200-2
15.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2017.
415200-4
3.000,00
415200-2
7.000,00

ɇȿ

ȾȺ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2017. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

30.000,00

ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɋɌɍɉȺɄ

37000000-8

72.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ
ɤɥɭɛɨɜɚ, ɡɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɬɟɪɟɧɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɞɜɢʁɟ
ɭɥɢɱɧɟ ɬɪɤɟ ɭ 2016. ɢ
2017. ɝɨɞɢɧɢ.

ȾȾ-08/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ȼɨɪɨ ȭɨɤɢʄ
Ɇɢɥɚɧ Ʌɚɡɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

11.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

ɇɚɛɚɜɤɚ „ɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦ“
ɭɪɟɻɚʁɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɦɚɬɢɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

30200000-1

73.

ɋɁɉ-12 /15

ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300-1

2. септембар 2015.
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Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɁȺɄȴɍɑȿɇ ɍȽɈȼɈɊ
ɁȺɄȴɍɑȿɇ ɍȽɈȼɈɊ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺɊȿɁȿɊȼɂɋȺɇɂ ɍȽɈȼɈɊ

ɍɫɥɭɝɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺɊȿɁȿɊȼɂɋȺɇɂ ɍȽɈȼɈɊ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

9090000-6

Ʉɨɲɟʃɟ ɢ ɝɪɚɛɚʃɟ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ

ɍɫɥɭɝɟ

77313000-7

14.

ɍɪɟɻɟʃɟ ɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯ ɩɭɬɧɢɯ
ɩɪɚɜɚɰɚ ɢ ɨɛɚɥɟ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (
ɤɨɲɟʃɟ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ
ɤɚɧɚɥɚ )

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɋɄɉ-04/15

12.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɋɄɉ-06/15

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȿ ȳȺȼɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ KɈȾ ɄɈȳɂɏ ȳȿ ȾɈɒɅɈ ȾɈ ɉɈȼȿȶȺȵȺ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ:

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɂɡɦʁɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɉɥɚɧ ʁɚɜɧɢɯ
ɇɚɛɚɜɤɢ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɈ
23.000,00 ɄɆ
ɉɈȼȿȶȺɇɈ ɇȺ
39,999.14 ɄɆ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɈ
60.000,00 ɄɆ
ɉɈȼȿȶȺɇɈ ɇȺ
81,447.49 ɄɆ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɈ10
100.000,00 ɄɆ

ɁȺɄȴɍɑȿɇ
ɍȽɈȼɈɊ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɢɡɚ Ɋɨɛɧɟ
ɤɭʄɟ

45223300-9

34.

ɋɄɉ-26/15

ٰ

ɍȽɈȼɈɊȿɇɈ
126.764,71 ɄɆ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.-ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ȳɇ

ȾȺ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɉɈɄɊȿɇɍɌȿ ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȿ ȳȺȼɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ:

Ȼɨʁɚɧ ȭɨɤɢʄ ɢ ɂɜɚɧɚ ȳɨɜɨɜɢʄ

19.724,45

ɇȿ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ
Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɅɈɌ 2
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ

4.700,00

39000000-2

1.

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ
Ɉɞɫʁɟɤɚ ɡɚ ɅȿɊ ɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ
ɅɈɌ 1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɧɚɦʁɟɲɬɚʁɚ

ɄȽɇ-ɧ-01(2 Ʌɨɬɚ)/15

ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɞɨɧɚɰɢʁɚ 12.724,45
005240
511300-1
7.000,00

ɫɬɪɚɧɚ 11ٰ
ٰ
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ȾȺ

ɋɪɟɬɟɧ ȼɭɱɤɨɜɢʄ

ɇɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
005150 415 200-2
29.78,75
ɇɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015.. ɝɨɞɢɧɟ

ʁɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

140.400,00

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɋɌɍɉȺɄ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ

45223100-7

2.

ɉɉ-ɧ-01/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɉɊɂȼɊȿȾɍ ɂ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȾɍ

Ȼɨɪɨ ȭɨɤɢʄ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ
110.921,25

ɇɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

125.000,00

ȳɭɧɢ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɋɌɍɉȺɄ

3.

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɢɫɩɨɞ ɬɪɢɛɢɧɚ, ɮɚɫɚɞɢ
ɢ ɜɚʃɫɤɨɦ ɭɪɟɻɟʃɭ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɎɄ „Ɋɚɞɧɢɤ“
ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

ȾȾ-ɧ-01/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
511100

ɫɬɪɚɧɚ 12ٰ
ٰ

ɈȾɍɋɌȺɇȺɄ
ɈȾ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ
ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏ ȽɈȾɂɒȵȿɆ ɉɅȺɇɈɆ ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ 2015. ȽɈȾɂɇɍ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɨɞɭɫɬɚʁɟ ɫɟ ɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ
2015. ɝɨɞɢɧɭ ɤɚɤɨ ɫɥɢʁɟɞɢ:

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.-ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ȳɇ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
511100-17

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚɧ.ɢɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

100.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45316110-9

20.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-12/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 13ٰ
ٰ
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ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

60.000,00

ȳɚɧɭɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

45453100-8
55100000-1

59.

ɉɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɭɱɤɚ /
ɜɟɱɟɪɟ ɢ ɩɪɟɧɨʄɢɲɬɚ
ɢɡ ɮɨɧɞɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɡɚ
ɝɨɫɬɟ, ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɭɤɚɡɭʁɟ ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨ
ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

35.000,00

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɁɉ-06 /15

Ɋɚɞɨɜɢ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɭ
ɡɝɪɚɞɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

31200000-8

57.

40.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɁɉ-04 /15

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

160.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

34100000-8

55.

52.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɁɉ-01/15

Ɋɨɛɚ

ɋɁɉ-08/15

ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300 -1

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300-1

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511200-1

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016 ɫɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 14ٰ
ٰ

На основу члана 22.став 1.тачка б.подтачка 5
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ бр:121/12) , члана
13.став1.тачка д. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр.:11/13) и
члана 62.став 1.тачка ј.подтачка 1. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ бр.:8/13 и 27/13)
Градоначелник Града Бијељина доноси:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће Града Бијељина
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће, Града Бијељина.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће Града
Бијељина којег чине сљедећи документи:
1) Процјена угрожености Града Бијељина од
елементарне непогоде и друге несреће.
2) План превентивног дјеловања.
3) План приправности.
4) План мобилизације.
5) План хитног поступања.
Члан 3.
Доношењем овог Плана престаје да важи План
цивилне заштите Општине Бијељина број: 02-81-1/9 од
23.03.2009.године.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-014-1-772/15
Бијељина,
Датум: 03.јул 2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 03/15) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-03/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Мјерење аерозагађења на подручју Греада Бијељина
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Службени гласник Града Бијељина

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
80.000,00 КМ (НЕТО=68.376,07 КМ); Средства у износу од
30.000,00 КМ су обрзбјеђена из буџета за 2015. годину и
средства у износу од 50.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета
за 2016.годину са буџетске ставке :’’ Услуге мјерења загађења
зрака“ економски код:412 800 ; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију је од 25.09.2015.
године , крајњи рок завршетка је 25.09.2016. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-88/15
Бијељина
Датум, 20. јул 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СЗП-02-у1/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СЗП-02-у1/15
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих радова:
Утврђивање вишка, мањка и уговарање
непредвиђених радова на реконструкцији и адаптацији
бивше галерије у згради градске управе Града Бијељинa

2. септембар 2015.

Додатни уговор уз основни уговор број:02-404-48/15
од 20.05.2015.године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
7.923,74 КМ (НЕТО= 6.772,43 КМ). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Средства
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у
власништву општине’’ економски код 511 200, потрошачка
јединици 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок реализације набавке радова је од
дана закључивања додатног уговора до 02.08.2015.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:
Бијељина,
Датум: 29. јул 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 32. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 и Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 02/13 и 20/1), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-35/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-35/15

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова :
Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних
рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју
Града Бијељина

2. септембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 25.000,00 КМ (НЕТО: 21.367,52 КМ). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке:
‘’Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа“, економски код: 412 500; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
је од дана закључивања Уговора до 31.12.2015.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-93/15
Бијељина
Датум, 12. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СЗП-02-у2/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СЗП-02-у2/15
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих радова:
Извођење додатних радова на реконструкцији и
адаптацији бивше галерије у згради градске управе Града
Бијељина
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Додатни уговор бр.2 уз основни уговор број: 02-404-48/15 од
20.05.2015.године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
2.500,00 КМ (НЕТО= 2.136,75 КМ). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Средства
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у
власништву општине’’ економски код 511 200, потрошачка
јединици 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок реализације набавке радова је 2
(два) дана од дана закључивања додатног уговора
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-99/15
Бијељина,
Датум: 25. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 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
РАДОВА ШИФРА: ДД-н-02/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-н-02/15

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Адаптација санитарних чворова у фискултурној
сали и санацији сале, замјена плочица на унутрашњим
и вањским степеницама и замјена прозора и врата на
помоћном школском објекту у ЈУ ОШ ‘’Стеван Немања’’ у
Горњем Драгаљевцу
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Службени гласник Града Бијељина

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 38.500,00 КМ (нето=32.905,98 КМ). Средства у износу
од 5.600,00 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015. годину
са буџетске ставке ‘’Набавка грађевинских објеката –
инвестиције у образовање’’, економски код: 511 100 ;
потрошачка јединица 0005210 и средства у износу од
32.900,00 КМ са рачуна посебних намјена – Донација
Јапанске Владе.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) дана
од дана закључивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-100/14
Бијељина
Датум, 25. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ПП-н-01-п1/15
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РАДОВА
под шифром: ПП-н-01-п1/15
II
За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду,
вршиће се јавна набавка следећих радова :
ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА

2. септембар 2015.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
140.400,00 КМ (НЕТО=120.000,00КМ). Средства у износу од
29.478,75 КМ су обезбијеђена из буџета за 2015. годину са
буџетске ставке „ Подстицај пољопривредне производње,
туристичке понуде“ потрошачка јединица 0005150,
економски код: 415 200 , средства у износу у износу 29.478,75
КМ су обезбијеђена са рачуна посебних намјена – донације
(општина Лопаре и општина Угљевик 50: 50) и средства у
износу од 81.442,50 КМ је обезбједио УНДП.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних радова
је деведесет дана од дана потписивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-94/15
Бијељина
Датум, 14. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 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 40. 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 ОТКАЗИВАЊУ - ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ПП-01/15
Поступак јавне набавке услуга број: ПП-01/15‘’Вршење систематске дератизације на подручју Града
Бијељина у 2015.години’’ се отказује - поништава у складу
са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ, због
доказаних разлога који су изван контроле уговорног органа
и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања
поступка јавне набавке, јер је тендерском документацијом
предвиђени рок (прољеће) прошао за вршење систематске
дератизације и било би несврсисходно наставити поступак.

2. септембар 2015.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
које је објављено на Порталу јавних набавки број:1293-1-248-3-22/15 дана 12.03.2015.године а која се односи на набавку
услуга: ‘’Вршење систематске дератизације на подручју Града
Бијељина у 2015.години’’, достављене су следеће понуде.
1. Д.О.О. ‘’САНИТАЦИЈА’’, Бијељина
2. Д.О.О. ‘’ЕКО ЗАШТИТА’’, Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском
документацијом и Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-34/15 од 23.04.2015.године оцијењено
је да је најповољнији понуђач Д.О.О.’’Санитација’’ Бијељина.
Дана 30.04.2015. године на Одлуку о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-34/15 од 23.04.2015.године уложена је
жалба од стране понуђача Д.О.О. ‘’Еко заштита’’ Бијељина
заступана по понумоћнику адвокату Благиши Лукићу из
Бијељина. Дана 11.06.2015.године достављено је Рјешење
Канцеларије за разматрање жалби Сарајево којим се одбија
жалба понуђача Д.О.О. ‘’Еко заштита’’ Бијељина заступана
по понумоћнику адвокату Благиши Лукићу из Бијељина као
неоснована.
У току даљег поступка јавне набавке, а у складу са
условима из тендерске документације и захтјева понуђача
Д.О.О. ‘’Еко заштита’’ Бијељина заступана по понумоћнику
адвокату Благиши Лукићу из Бијељина вршена је оцјена
валидности документације, провјера вјеродостојности
документације и навода из захтјева понуђача. Поступајући по
напријед наведеном прошао је тендерском документацијом
предвиђени рок (прољеће) за вршење предметних услуга
систематске дератизације и несврсисходно је поступити по
предметној тендерској документацији. Наиме, по Закону о
заштити становништва од заразних болести, (‘’Службени
гласник РС’’, број:14/10) обавезна је превентивна
систематска дератизација, као мјера заштите становништва
од заразних болести, спроводи се у прољеће (период од 01.
марта до 31. маја) и у јесен (период од 01. септембра до 31.
новембра), што је условљено биолошким и миграционим
особинама глодара (селидба из урбаних подручја у поља и
природу гдје у току љета имају обиље хране и оптималне
услове за размножавање), а чију популацију превентивном
дератизацијом требамо свести на минимум те на тај начин
смањити ризик настајања и преношења заразних болести,
као и чињења материјалних штета на минимум. Наведени
временски период спровођења превентивне систематске
дератизације је једино стручно и научно оправдан и у
директној је вези са ефикасношћу спроведених мјера у
корелацији са издвојеним материјалним средствима, а у
функцији постизања максималног учинка у редукцији
популације глодара. Услуге превентивне систематске
дератизације мимо наведених мјесеци представља трошење
средстава без научног и стручног покрића (утрошак
финансијских средстава без скоро икаквог учинка у
редукцији популације глодара), те дугорочно наноси
несагледиве последице по заједницу у којој се на тај начин
поступа.
На основу свега наведеног одлучено је као у
диспозитиву Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
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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.
Број:02-404-34/15
Бијељина
Датум: 19. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 03/15) Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-03/15
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга :
Мјерење аерозагађења на подручју Греада Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
80.000,00 КМ (НЕТО=68.376,07 КМ); Средства у износу од
30.000,00 КМ су обрзбјеђена из буџета за 2015. годину и
средства у износу од 50.000,00 КМ су обезбијеђена из буџета
за 2016.годину са буџетске ставке:’’ Услуге мјерења загађења
зрака“ економски код:412 800; потрошачка јединица
0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију је од 25.09.2015.
године , крајњи рок завршетка је 25.09.2016. године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
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VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-88/15
Бијељина
Датум, 20. јул 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 21. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 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 СЗП-02-у2/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку радова: “ Извођење додатних радова на
реконструкцији и адаптацији бивше галерије у згради градске
управе Града Бијељина,Додатни уговор бр.2 уз основни уговор
број: 02-404-48/15 од 20.05.2015.године“, позван је понуђач
ДОО „ЕЛЕМОНТ“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде,прихваћена понуда
ДОО“ЕЛМОНТ“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 2.483,79 КМ
III
Записник о преговарању број: 02-404-99/15 од
28.08.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију везану з члан 45. Закона о
јвним набавкама БиХ, 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

2. септембар 2015.

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 99/15
Бијељина
Датум: 01.септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина доноси :
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЛОКАЦИЈА НА КОЈЕ СЕ ПОСТАВЉАЈУ КИОСЦИ ЗА
ПРОДАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Рјешењу о образовању Стручне комисије за избор
локација на које се постављају киосци за продају на подручју
Града Бијељина број: 02-370-1062/15 од 15.04.2015. године за
предсједника Комисије умјесто Остојић Игора именује се
Савић Душан.
II
Остали чланови Рјешења остају неизмјењени.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-370-1904/15
Бијељина,
Датум, 06.август 2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају радова
I
У Комисију за примопредају радова који се односе
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на извођење радова на изградњи 4 темеља за породичне,
стамбене, монтажне објекте у Балатуну по Уговору број:
UNDPBIH-15-131- RECOVERY- STECO CENTAR-W
закљученог дана 05.06.2015.године између инвеститора UNDPBIH и DОО“STECO CENTAR” из Бијељине именују се:
1. Драган Јовановић,
2. Бојана Вујовић,
3. Богдан Тадић.
II
Задатак Комисије је да заједно са Надзором,
Координатором пројекта и Извођачем радова DОО “STECO CENTAR” Бијељина записнички изврши примопредају
изведених радова по Уговору број: UNDPBIH-15-131- RECOVERY- STECO CENTAR-W.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-967/15
Бијељина
Датум, 21. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНУЈУ СЕ

I

- Ивана Станишић, запослена у АД“Водовод и
канализација“ Бијељина за обављање стручног надзора
и
Драгиша Максимовић, запослен у Градској
управи Града Бијељина за координатора на пројекту обнове
система водоснабдјевања и канализације, Града Бијељина.
II
Задатак именованих је да се консултују са UNDP
инжењером по свим питањима, а посебно у случају
да напредовање радова није у складу са планом и/или
уговореном пројектном документацијом.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-978/15
Бијељина
Датум, 24. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
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42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за пружање помоћи становништву
приликом прикупљања документације за изградњу/
реконструкцију 20 стамбених јединица на подручју Града
Бијељина у оквиру Пројекта „Подршка трајним рјешењима
ревидиране стратегије за проведбу Анекса VII Дејтонског
мировног споразума” финансираног средствима UNHCR,
Европске уније и Hilfswerka, у сврху стамбеног збрињавања
повратника и расељених лица именују се :
1. Хусо Зечкановић, координатор,
2. Драган Божић, члан,
3. Амира Воденчаревић, члан,
4. Владо Работа, члан,
5. Самер Ел Цхекх, члан,
6. Богдан Тадић, члан,
7. Зоран Радић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-986/15
Бијељина
Датум, 26. август 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Упућује се СЛАВКО БАШИЋ, начелник Одјељења
за друштвене дјелатности у Градској управи Града Бијељина
на студијску посјету Институту за јавну управу у Даблину у
другој половину октобра 2015. године.
II
Циљ посјете је упознавање са позитивним и
иновативним модалитетима сарадње локалних власти
цивилног друштва у Републици Ирској као и управљање
средствима фондова намјењених за пројекте цивилног
друштва у оквиру пројекта Јачање локалне демократије IV
– LOD IV.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1004/15
Бијељина
Датум, 31. август 2015. 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, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за отварање и вредновање понуда
за избор корисника за додјелу пластеника по пројекту
„Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде
на подручју Града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре
именују се:

члан,

1. Цвијета Јоцић, инж.пољопривреде, предсједник,
2. Младен Трифковић, дипл.инж.пољопривреде,
3. Драган Перић, инж.пољопривреде, члан.

II
Задатак Комисије је да изврши преглед
пристиглих пријава као и преглед усклађености пријаве са
административним захтјевима, проведе теренску посјету
код одабраних физичких лица и да изврши процјену
тачности података наведених у обрасцу за пријаве.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-330-104/15
Бијељина,
Датум, 01.септембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени
гласник Републик Српске“ бр.63/11), члана 3. став 2. Одлуке
о паркирању у граду Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и члана 62. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број:
8/13 и 27/13), Градоначелник д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
ПРАВИЛНИКА о јавним паркиралиштима
у граду Бијељина
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне
Правилника о јавним паркиралиштима у граду Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 24/07).
Члан 2.
Члан 5. Правилника о јавним паркиралиштима у
граду Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“
број: 24/07) мијења се и гласи:
“Наплата паркирања врши се на општим и посебним
паркиралиштима која су подијељена на двије зоне, црвену и
плаву. Наплата ће се вршити у сљедећим улицама Бијељине:

2. септембар 2015.

I ɡɨɧɚ - ɰɪɜɟɧɚ ɡɨɧɚ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɇɚɱɢɧ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
ɇɚ ɨɛɨɞɭ ɩɚɪɤɚ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ Ɍɪɝɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ 1. ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ, ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɭ
ɇɚ ɨɛɨɞɭ Ɍɪɝɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ 1., ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ
ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ-ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ.
ɭɥɢɰɢ,
ɍɥɢɰɚ ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ ɡɝɪɚɞɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɫɚ
ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ.
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ, ɨɞ ɭɥ. Ⱥɬɢɧɫɤɟ ɞɨ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ
Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ, ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɢɰɚ ȵɟɝɨɲɟɜɟ ɢ
Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ

ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ-ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ.

Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ, ɢɡɦɟɻɭ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ
ɭɥɢɰɟ ȵɟɝɨɲɟɜɟ

ɫɚ ɥɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ
– ɩɨɞɭɠɧɨ.

Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ

ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, , ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ.
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ – ɤɨɞ ɩɢʁɚɰɟ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ, ɭ
ɧɢɲɢ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ -ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɞɨ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ, ɭ
ɭɥɢɰɟ 27. ɦɚɪɬɚ
ɧɢɲɢ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ – ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ.
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ, ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɀɪɬɚɜɚ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, ɭ
ɬɟɪɨɪɚ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ɋ. Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ,
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ - ɩɨɞɭɠɧɨ.
Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɪɨɛɧɟ ɤɭʄɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ
„ȿɦɩɨɪɢʁɭɦ“
ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ – ɭɩɪɚɜɧɨ.
ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ – ɤɨɞ ɩɢʁɚɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢʁ ɬɪɚɰɢ –
ɩɨɞɭɠɧɨ.
Ɇɢɥɨɲɚ ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ – ɤɨɞ ɩɢʁɚɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢʁ ɬɪɚɰɢ –
ɩɨɞɭɠɧɨ
Ɇɢɥɨɲɚ ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ – ɨɞ ɇɭɲɢʄɟɜɟ ɭɥɢɰɟ ɞɨ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɚ ɩɥɚɬɨɭ – ɩɨɞ
ɡɝɪɚɞɟ ɈȳȾɉ „Ƚɪɚɞ“
ɭɝɥɨɦ
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ, ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ Ɂɦɚʁ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ
ȳɨɜɢɧɨɦ ɞɨ ɍɥɢɰɟ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ,
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ, ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ– ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ, ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦɟɪɭ ɨɞ
Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ „Ⱦɢɡɞɚɪɟɜɢʄ“,
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ, ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ– ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ.
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ, ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ
„Ⱦɢɡɞɚɪɟɜɢʄ“ ɞɨ ɇɭɲɢʄɟɜɟ ɭɥɢɰɟ
ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, ɭ ɫɚɨɛ.ɬɪɚɰɢ–
ɩɨɞɭɠɧɨ.
ȵɟɝɨɲɟɜɚ, ɰɢʁɟɥɨɦ ɫɜɨʁɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ , ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ.
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɚɜɥɚ, ɰɢʁɟɥɨɦ ɫɜɨʁɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ – ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɍɥɢɰɚ ɩɨɪɟɞ ɦɭɡɢɱɤɟ ɲɤɨɥɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɢɰɚ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɢ Ʉɚɪɚʄɨɪɻɟɜɟ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ ɩɨɞɭɠɧɨ.
Ⱥɬɢɧɫɤɚ, ɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ – ɩɨɞɭɠɧɨ
ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ, ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɚʄɚ ɞɨ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɭ ɢ ɩɚɧɨɭ ɡɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ „Ⱦɢɡɞɚɪɟɜɢʄ“
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ.

Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ, ɩɚɪɤɢɧɝ ɢɡɦɟɻɭ ɫɨɥɢɬɟɪɚ
II ɡɨɧɚ - ɩɥɚɜɚ ɡɨɧɚ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɇɚɱɢɧ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ, ɨɞ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ-ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɭɥɢɰɨɦ ȼɨʁɜɨɞɟ ɋɬɟɩɟ
ɀɪɬɚɜɚ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝ ɬɟɪɨɪɚ, ɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ –
ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚ ɋɦɚʁɢʄɚ, ɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ.
ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ ɞɨ ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɭɥɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ
ɤɪɟɬɚʃɚ-ɩɨɞɭɠɧɨ.

ɭ

ɫɦʁɟɪɭ

Ȼɪɚʄɟ Ƚɚɜɪɢʄ- ɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ

ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ-ɩɨɞɭɠɧɨ.
ȼɨʁɜɨɞɟ ɋɬɟɩɟ-ɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ-ɩɨɞɭɠɧɨ.
Ɇɢɥɨɲɚ
Ɉɛɢɥɢʄɚ,
ɨɞ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɋɜɟɬɨɝ ɭ ɬɪɟʄɨʁ ɬɪɚɰɢ -ɩɨɞɭɠɧɨ.
ɋɚɜɟ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ, ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ ɞɨ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ, ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢɰɢʁɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ
ɩɨɞɭɠɧɨ.
Ɇɟɲɟ
ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ, ɨɞ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ȼɨʁɜɨɞɟ ɋɬɟɩɟ

ɞɨ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ-ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ, ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ.

Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ, ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ, ɞɨ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ

ɫɚ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɞɢʁɟɥɨɦ ɫɚ
ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ,
ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ-ɩɨɞɭɠɧɨ.

2. септембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

Наплата се врши и на сљедећим посебним
паркиралиштима:
- паркинг иза робне куће „Емпоријум“, који спада у I
зону (црвена зона)
- паркинг у Улици Милоша Црњанског (иза старог
небодера), паркинг у Улици Светог Саве (иза Цик-цака) и
паркинг у Његошевој улици, који спадају у II зону (плава зона).“
Члан 3.
У члану 13. Правилника, брише се став 4.
У досадашњем ставу 5. ријечи “из претходна два става”
замјењују се ријечима “из претходног става”.
Досадашњи ставови 5.6.7. и 8. постају ставови 4.5.6. и 7.
Члан 4.
У члану 15. Правилника иза става 2. додаје се став 3,
који гласи:
„Поред тога, плаћање на посебним паркиралиштима
може се вршити и путем СМС порука или паркинг карата.“
Члан 5.
Члан 20. Правилника мијења се и гласи:
„Кориснику који учини било коју повреду услова
коришћења паркиралишта из члана 17. Правилника, а има
више од једне неплаћене доплатне карте, извршиће се блокирање
возила направом за блокирање точкова возила, а на основу
налога за тај посао овлашћеног контролора или комуналног
полицајца.
Кориснику паркирања, који чини повреде у из члана 17.
овог Правилника, а чије је возило регистровано у другој држави,
извршиће се блокирање возила након издавања доплатне карте.“
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-939/15
Мићо Мићић, с.р.
Бијељина, 10. август 2015. године

Број:I-529/15
Датум: 31.08.2015. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став
3. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 16. сједници одржаној дана
31.08.2015. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И РАЗВОЈ ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА
I
ПЕТРИЧЕВИЋ,

дипл.инж.саобр.

Бијељине разрјешава се дужности директора ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, на лични
захтјев.
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику Града
Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
4.a/a

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић,с.р.

ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број:I-530/15
Датум: 31.08.2015. године
На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним
предузећима ( “Службени гласник Републике Српске” број:
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” Бијељина ( “Службени гласник
општине Бијељина” број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана
23.став 3. тачка 6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу
и развој града” д.о.о. Бијељина, Надзорни одбор на 16.
сједници одржаној дана 31.08.2015. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.грађ. из
Бијељине именује се за вршиоца дужности директора ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина.

ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор

ПРЕДРАГ

Број 17 - Страна 15

из

II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, а биће објављено у „ Службеном гласнику Града
Бијељина“.
ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОСТАВЉЕНО:
Драган Максимовић,с.р.
1.Именованом
2. Скупштини Града Бијељина
3. Надзорном одбору
4.a/a

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Максимовић,с.р.
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