
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 23. октобар 2015. године  БРОЈ 20 / 2015

 На основу члана 43. Закона локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),  
члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“,број: 21/08), у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о  ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у укупном износу од 3.000,00 КМ Петровић Мирку из Доњег 
Црњелова, на име помоћи за санацију индивидуалног 
стамбеног објекта (породичног домаћинства) који је 
оштећен услед пожара. 

Члан 2.
 Средства у износу од 3.000,00 КМ уплатиће се 
са буџетске позиције 416 100 „текуће помоћи-ванредне 
помоћи“ ПЈ 0005120 Кабинет Градоначелника на рачун 
корисника помоћи број: 562-100-80232212-94 код НЛБ 
Развојне банке .

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

Број: 02-014-1-1214/15    
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 15. октобар 2015.године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српеске“, број 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 6. Одлуке о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних тезги 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 11/13), одјељка III 
тачка 3.3. Плана коришћења јавних површина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 12/08) и члана 57. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
број 8/13, 27/13) Градоначелник Града Бијељина,  д о н и о   ј е

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА 
ДОДЈЕЛУ ПОВРШИНА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА

I
 ОДОБРАВА СЕ расписивање јавног огласа за 

додјелу површина у власништву Града Бијељина за 
постављање привремених монтажних објеката – киоска 
(типа Алмастер) на период од четири године, а  према 
критеријуму највише цијене на локацијама:

 Локација бр. 8Б Раскршће улица Гаврила 
Принципа и Доситеја Обрадовића, к.ч. број 2398/2 к.о. 
Бијељина 1                                                 1 киоск површине 4m²
 Локација бр. 14 Раскршће улица Атинска и Жртава 
фашистичког терора, к.ч. број 3721 к.о. Бијељина 2            
                                                                1 киоск површине 7,50 m²
 Локација бр. 19Б Улица Мајевичка, к.ч. 
број 2516 к.о. Бијељина 2                                 1 киоск 
површине 7,50 m²
 Локација бр. 19Ц Улица Мајевичка, к.ч. број 2516 
к.о. Бијељина 2                                 1 киоск површине 7,50 m²

II
 Најнижа цијена која се може понудити за 
коришћење јавне површине за постављање привремених 
монтажних објеката - киоска на локацијама број 8Б и 14 
је 20КМ/m² мјесечно, а за локације 19Б и 19Ц је 8КМ/m² 
мјесечно.

III
 Комисија именована Рјешењем Градоначелника 
број 02-014-1-1221/15 од 19.10.2015. године ће објавити 
текст јавог огласа и спровести цјелокупан поступак 
јавног оглашавања у складу са Упутством за провођење 
јавног оглашавања за додјелу површина у власништву 
Града Бијељина на привремено коришћење за постављање 
монтажних објеката – киоска.

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

Број: 02-014-1-1222/15  
Б и ј е љ и н а  
Датум, 19.10.2015. године  

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
101/04 и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 24. 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 Града  Бијељина’’, 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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број: 03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-19(2 Лота)-Лот1-У1/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-19(2 Лот-а)-Лот 1-у1/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено – комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка 
следећих радова:
 Уговарање вишка потребних радова  приликом 
реализације  радова  на санацији (крпљењу)ударних 
асфалтних  рупа  у  Граду Бијељина  и Јањи , а у склопу 
редовног одржавања улица 
 Додатни уговор 1  уз основни уговор број:02-404-
27/15-Лот 1 од 23.04.2015.године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
9.848,47 КМ (НЕТО= 8.417,50 КМ). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Одржавање 
хоризонталне и вертикалне сигнализације , оджавање 
локалних и некатегорисаних  путева , крпљењње ударних 
рупа ‘’ економски код  412 500, потрошачка јединици 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-114/5 
Бијељина, 
Датум: 24.09.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 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 12 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-03/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под шифром: 

ДД-н-03/15

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова:
 Изградња електричног прикључка за стамбене 
објекте у ул.Илије Гарашанина бб на нисконапонску мрежу 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
13.500,00 КМ (нето=11.538,47 КМ). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке ‘’Стамбено 
збрињавање Рома суфинансирање пројекта , помоћ’’, 
економски код: 511 100 ; потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Крајњи рок завршетка радова је 15 (петнаест) 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-117/5 
Бијељина, 
Датум: 09.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 88 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 Града  Бијељина’’, број: 3/15 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СЗП-05/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СЗП-05/15

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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јавна набавка следећих радова:
 Замјена вањске столарије на згради градске управе 
Града Бијељина 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 50.000,00 КМ (НЕТО = 42.735,04 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 Конкурентског 
захтјева за достављање понуда. 

V
 Предвиђени рок реализације набавке радова је 40 
дана од дана увођења извођача у посао.                        

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: 02-404-118/5
Бијељина, 
Датум: 12.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 28. 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: СКП-02 – у1/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-02-у1/15

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

бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних 
стубића и саобраћајних знакова, додатни уговор на уговор 
број:02-404-26/15 од 26.03.2015.године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 2.784,60 КМ (2.380,00КМ). Средства су обезбијеђена из 
буџета Града за 2015.годину са буџетске ставке ‘’Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених 
површина’’ економски код: 412 800 потрошачка јединица 000 
5170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-120/5 
Бијељина, 
Датум: 16.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и чланова 18, 21 и 24. 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: БиЗ-01-у1/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под шифром: 
БиЗ-01-у1/15

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

 Утврђивање вишка и утврђивање мањка радова на 
санација породичних стамбених објеката породица погинулих 
бораца 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 Додатни уговор на уговор број: 02-404-64/15 од 
26.06.2015.године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
11.000,00 КМ.(НЕТО= 9.401,71КМ) Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке: ‘’Средства 
за рјешавање стамбених питања борачке категорије 
становништва’’, економски код: 416 100; потрошачка 
јединица 0005180.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења.

V
 Радови су изведени у склопу реализације основног 
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: 02-404-111/5 
Бијељина, 
Датум: 16.09.2015. године 
 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 28. 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: СЗП-н-06-п2-у1/14

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под 
шифром: СЗП-н-06-п2-у1/14

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих радова:

 Уговарање непредвиђених радова и продужење 
рока реализације радова на увођењу система гријања и 

хлађења у објекту градске управе  Града Бијељина – зграда 
Одјељења за просторно уређење, Уговор 1 на Уговор број:02-
404-83/15 од 17.08.2015.године.

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
3.000,00 КМ (нето= 2,564,10КМ). Средства су обезбијеђена из 
буџета Града за 2015. годину са буџетске ставке: ‘’Средстава 
за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у 
власништву општине’’ – економски код 511200, потрошачка 
јединица 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 Уговора до 30.10.2015.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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-121/5
Бијељина, 
Датум: 19.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 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-п1/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-03-п1/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :
 Мјерење аерозагађења  на подручју Града Бијељина 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 80.000,00 КМ (НЕТО=68.376,07 КМ); Средства ће бити 
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 01.01.2016. 
године , крајњи рок завршетка је 31.12.2016. 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-123/5 
Бијељина, 
Датум: 19.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 8. 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: 03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: СЗП-04-Анекс II дио Б

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: СЗП-
04-Анекс II дио Б

II
 За потребе Службе заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга:
 Семинар за јединствени систем мултилатералне 
компензације и цесије

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 300,00 КМ. Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке 

‘’уговорене услуге – остали расходи’’, економски код 412 900; 
потрошачка јединица 0005240.

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

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга је 
28.10.2015.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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-124/5 
Бијељина, 
Датум: 20.10.2015. 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 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 
 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке СКП-32(2 лота)/15-лот 2

 Поступак јавне набавке радова СКП-32(2 
лота)/15: Санација дијела некатегорисане путне мреже на 
подручју Града Бијељина, Лот 2: ‘’Пошљунчавање дијела 
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина ‘’ се 
поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка д) Закона о 
јавним набавкама БиХ(Сл.гласник БиХ,бр.39/14), из разлога 
што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02-
404-103/15 од 09.10.2015.године ,као најповољнији понуђач 
за Лот 2: Пошљунчавање дијела некатегорисаних путева на 
подручју Града Бијељина,изабран је понуђач ДОО „Бијељина 
пут“ Бијељина.
 Изабрани понуђач био је дужан да у року од 
7(седам) дана од дана пријема Одлуке достави достави 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона 
о јавним набавкама БиХ. Понуђач ДОО „Бијељина пут“ 
Бијељина благовремено је доставио тражену документацију, 
али је прегледом исте утврђено да иста не испуњава услове 
предвиђене тендерском документацијом из разлога што је 
достављено Увјерење о измиреним обавезама за пензијско-
инвалидско и здравствено осигурање издато дана 02.09.2015.
године којим се потврђује да је уредно измирио обавезе на 
дан 30.06.2015.године.
 Тендерском документацијом је прописано да 
понуђач мора доставити потврду да је у моменту предаје 
понуде испуњавао услове који се траже тендерском 
документацијом, те да докази које доставља изабрани 
понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући 
од момента предаје понуде. Понуђач је понуду предао 
01.10.2015.године, а датум измирења обавеза је 30.06.2015.
године што је старије од три мјесеца,рачунајући од момента 
предаје понуде.

 На основу свега наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

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

Број:02-404-103/15 
Бијељина 
Датум: 21.10.2015. 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), члана 70. и члана 8. 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),Правилника 
о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б 
Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Град
оначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама

из Анекса II дио Б ПП-01-Анекс II дио Б
 

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина 
дана 30.09.2015.године, а који се односи на набавку услуга: 
Регистрација пољопривредних – земљорадничких задруга 

и удружења пољопривредних произвођача на руралном 
подручју Града Бијељина’’, понуду је доставио следећи 
понуђач :

 - Адвокат Татјана Тојић,Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста у потпуности  испуњава услове тражене у 
позиву за достављање понуда, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде  прихваћена понуда:

 Адвокат Татјана Тојић са понуђеном цијеном у  
износу од:
2.000,00 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/15 од 
07.10.2015.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”

Број:02-404-113/15 
Бијељина 
Датум: 08.10.2015. 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-19(2 лота)-лот 1-у1/15

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на набавку радова: “  Уговарање вишка потребних 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 20 - Страна 7Службени гласник Града Бијељина23. октобар 2015.

дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана 
02.10.2015.године и 07.10.2015.године, а који се односи на 
набавку услуга: Услуга превођења главног пројекта  уређење 
доњег тока  ријеке Јања од ушћа  у ријеку Дрину па узводно  
на дужини  од цц 8 километара  укључујући заштиту  од 
брдских и унутрашњих вода новог насеља у Јањи , са српског 
на турски језик, понуду је доставио следећи понуђач :

 - Преводилачка агенција “Глобус” Сарајево

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста у потпуности  испуњава услове тражене у 
позиву за достављање понуда, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде  прихваћена понуда:

 Преводилачка агенција “Глобус” Сарајево са 
понуђеном цијеном у  износу од:
4.485,00  КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-116/15 од 
12.10.2015.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”.

Број:02-404-116/15 
Бијељина 
Датум: 13.10.2015. 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-н-01/15

 
I

 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 

радова  приликом реализације  радова  на санацији 
(крпљењу)ударних асфалтних  рупа  у  Граду Бијељина  и Јањи 
, а у склопу редовног одржавања улица, Додатни уговор 1  уз 
основни уговор број:02-404-27/15-Лот 1 од 23.04.2015.године’’, 
на преговоре је позван  понуђач :

 - Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’ 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 и проведених преговора прихваћена понуда:

 Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 9.848,47 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-114/15 од 
12.10.2015.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 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”

Број:02-404-114/15 
Бијељина 
Датум: 13.10.2015. 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), члана 70. и члана 8. 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),Правилника о поступку 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама (“Сл.гласник БиХ”број:104/14) и члана 
39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’,03/15),Градоначелн
ик  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама

из Анекса II дио Б СКП-01-Анекс II дио Б
 

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 29.09.2015.године, а која се односи 
на набавку услуга: “ Израда елабората за провођење 
експропријације непокретности по Главном пројекту 
уређење доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па 
узводно на дужини од цца 8,0 км укључујући заштиту од 
брдских и унутрашњих вода Новог насеља у Јањи“, понуде 
су доставили следећи понуђачи:
 1. Институт за грађевинарство“ИГ“, Бања Лука
 2. ДОО „Геоматик“, Бијељина
 3. ДОО „Гис софт“ Брчко

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте  испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом. Приликом вредновања понуда уговорни 
орган  је оцјенио да су понуђене цијене понуђача Институт 
за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и ДОО „Гис софт“ Брчко 
неприродно ниске, те је  на основу члана 66.Закона о јавним 
набавкама БиХ(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), од 
истих затражио образложење цијене.Обзиром да поменути 
понуђачи нису могли образложити цијене ,понуде Институт 
за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и ДОО „Гис софт“ Брчко 
су одбачене као неприхватљиве.

 На основу свега наведеног оцијењено је да је 
најповољнији  понуђач:

 ДОО ‘’Геоматик’’, Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 22.522,50 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-115/15 од 
16.10.2015.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 
овјерену копију Извода из казнене евиденције надлежног 
суда да у кривичном поступку није осуђен правоснажном 
пресудом за кривична дјела организованог криминала, 
корупције, преваре или прања новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је 
регистрован.
 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 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-115/15
Бијељина 
Датум: 19.10.2015. 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 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  СКП-02-у1/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на набавку радова: “ Утврђивање вишка радова на 
изради кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, 
путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова, 
додатни уговор на уговор број:02-404-26/15 од 26.03.2015.
године“, на преговоре је позван  понуђач:

 ДОО „Радиша“ 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“Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 2.784,60 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-120/15 од 
21.10.2015.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 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.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 120/15 
Бијељина 
Датум: 23.10.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 62 Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број:  8/13),  Градоначелник је  донио 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ  

МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2015”

I
 У Одбор за припрему манифестације “Вишњићеви 
дани 2015”, именује се:                                                                                                                                    

 1.  Мићо Мићић, градоначелник, предсједник  
Одбора
 2.  Драган Ђурђевић, предсједник СГ,                                                                             
 3.  Славко Башић, начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности, 
 4.  Мићо Тодоровић, потпредсједник СГ,
 5.  Душанка Новаковић, предсједник ООСПКД 
„Просвјета“, 
 6.  проф. др. Десанка Тракиловић,  СЦПД „Србадија“
 7.  Момчило Копривица, директор Музеја Семберије, 
 8.  Јован Цвјетковић,  директор Народне библиотеке 
„Филип Вишњић“,
 9.  Бранка Марковић-Савчић, директор СКУД-a  
„Семберија“,
 10. Љиљана Еркић, директор Центра за културу 
„Семберија“, 
 11. Драго Ђурић, директор Гимназије „Филип 
Вишњић“ у Бијељини,
 12. јереј Љубомир Богдановић, старјешина Црквене 
општине Бијељина,
 13. Јован Љубојевић, директор Туристичке 
организације Бијељина,
 14. Драган Максимовић, члан СПКД „Просвјета“ у 
Бијељини,
 15. Иванка Ранковић, члан СПКД „Просвјета“ у 
Бијељини,
 16. Радован Бикић, директор ОШ „Петар Кочић“  
Бродац
 17. Вујо Марковић, директор ОШ „Филип Вишњић“ 
Доња Трнова  
 18. Иван Петровић, члан УГ „УБУНТУ“ у Бијељини

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  02-633-5/15                                                                        
Бијељина,                                                                                      
Датум: 5. октобар  2015. године  

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-30-2/15
Датум: 14.10.2015.године

 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 доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 О именовању координатора за имплементацију 
Пројекта „Допринос повећању функционалности и 
запошљавања у Републици Српској и Унско-Санском 
кантону-COTON (Contributing to increased functionality 
and employability in Republika Srpska and Una-Sana Can-
ton-COTON), у оквиру Програма “Прилика плус“ за регију 
Бијељина

I
 Именују се:
 • Анкица Тодоровић, пројект менаџер (Project man-
ager);
 • Ружица Стајић, пројект асистент (Project assis-
tant).

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

 Достављено:
 - Именованим
 - Архиви

 На  основу  члана  43.  став 1.  алинеја  11.  Закона  
о  локалној  самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. став 
1. тачка м) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 4. став 4.  
Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај 
пољопривредне производње у 2015. години („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/15) Градоначелник Града 
Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2015. ГОДИНУ

 1. Даје се сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о начину и условима подстицаја 
у пољопривредној производњи у 2015.години Аграрног 
фонда Града Бијељина, број: 259/15 од 29.09.2015.године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 
259/15 од 29.09.2015.године и Мишљење Одјељења за 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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привреду и пољопривреду Града Бијељина број:02/1-3-1-
374/15 од 14.10.2015.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“.

Број: 02-014-1-1241/15    
Бијељина,                                                                                         
Датум, 21.октобар 2015.године                                           

 На основу члана 9. Статута Аграрног фонда 
општине Бијељина(„Службени гласник oпштине 
Бијељина”,број: 15/08, 1/12, 26/13,10/15), 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 2015. години („Службени гласник Града 
Бијељина“,број: 08/15,) , Управни одбор  Аграрног фонда 
Града Бијељина,  дана 29.09.2015. године  д о н и о    ј е :

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА  ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Правилнику о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2015.годину ( „Сл.гласник 
града Бијељина“, бр: 13/15) у члану 20. став 2. тачка 1. ријеч 
„увјерење о здравственом стању животиње“ замјењује 
се ријечи „Образац  о проведеним мјерама вакцинације 
против бруцелозе“

Члан 2.
 У члану 23. став 2. иза ријечи „копија сатута“ 
додаје се нова ријеч“, копија задружних правила – (за 
пољопривредне задруге)“

Члан 3.
 У члану 23. став 3. иза ријечи „копија статута“ 
додаје се нова ријеч „копија задружних правила – (за 
пољопривредне задруге)“

Члан  4.
 Овај Правилник ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Градоначелника а објавиће се у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”. 

Број: 259/15                 
Бијељина,                             
Датум, 29.09.2015.године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српеске“, број 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 6. Одлуке о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних тезги 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 11/13), одјељка III 

тачка 3.3. Плана коришћења јавних површина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 12/08) и члана 57. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
број 8/13, 27/13) Градоначелник Града Бијељина,  д о н и о   ј е

УПУТСТВО
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ ПОВРШИНА

У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА НА ПРИВРЕМЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – КИОСКА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Одлуку о расписивању јавног оглашавања за додјелу 
површина у власништву Града Бијељина на привремено 
коришћење за постављање монтажних објеката – киоска 
доноси Градоначелник.

Члан 2.
 Одлуком о расписивању јавног оглашавања 
Градоначелник дефинише локације, површину која се даје 
на привремено коришћење за конкретне локације, период 
коришћења јавне површине, као и тип киоска који се може 
поставити.

Члан 3.
 Јавно оглашавање проводи Комисија коју именује 
Градоначелник из реда радника Градске управе Града 
Бијељина.
 Комисија је овлашћена да:
 - Утврђује текст огласа и објављује јавни оглас,
 - Разматра приспјеле понуде и утврђује да ли су 
поднесене благовремено,
 - Утврђује да ли су уз понуду достављени сви 
тражени докази о испуњавању услова из јавног огласа,
 - Одбацује све неблаговремене и непотпуне понуде,
 - Утврђује резултат јавног надметања,
 - Закључак о резултатима огласа доставља 
препоручено свим учесницима и објављује на огласној 
табли Градске управе,
 - У случају приговора учесника, разматра приговор 
и доставља га са приједлогом да се усвоји, односно 
приједлогом да се одбије уз објашњење Градоначелнику.

Члан 4.
 Текст огласа утврђује Комисија.

 Текст огласа мора да садржи:
 - Број и датум јавног огласа,
 - Податке о локацији, површини која се даје 
на привремено коришћење и типу киоска који се може 
поставити,
 - Најнижа цијена са којом се може конкурисати,
 - Вријеме на које се земљиште даје на коришћење,
 - Адреса, рок и начин достављања понуда за 
надметање,
 - Начин полагања и износ кауције,
 - Мјесто и вријеме отварања понуда,
 - Остале посебне услове који су специфични за 
одређени простор.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА

Драган Вуковић, с.р.
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Текст огласа мора бити објављен у једном од дневних листова 
и на огласној табли Градске управе. Обавијест о огласу може 
се објавити и у другим средствима јавног информисања и 
на други начин.

Члан 5.
 Комисија о свом раду води Записник који потписују 
предсједник, чланови Комисије и присутни понуђачи.
Записник садржи детаљан ток сједнице – датум и вријеме 
одржавања сједнице, списак учесника, понуђене цијене, 
изабране понуђаче, одлуку са образложењем избора 
најповољнијег понуђача, примједбе.

Члан 6.
 Додјела јавних површина на привремено 
коришћење обавља се путем прибављања писмених понуда.
Понуде се подносе непосредно или препорученом пошиљком 
у затвореним омотима под шифром или именом понуђача 
уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“.
Уз понуду се прилаже сва документација предвиђена јавним 
огласом. 

Члан 7.
 На сваком омоту који садржи понуду мора бити 
означен дан и час приспијећа понуде.
 Рок за подношење понуда на јавни оглас је 10 (десет) 
дана од дана објављивања јавног огласа.

Члан 8.
 Уз понуду се мора доставити доказ о положеној 
кауцији.
 Кауција за учешће у јавном оглашавању износи 10% 
од најнижег могућег износа комуналне таксе на годишњем 
нивоу за конкретну локацију и површину монтажног 
објекта, а у складу са Одлуком о комуналним таксама.
 Након завршеног јавног оглашавања најповољнијем 
понуђачу се кауција не враћа и урачунава се у комуналну 
таксу која буде обрачуната по рјешењу Одјељења за 
стамбено-комуналне послове, а свим осталим учесницима 
ће бити враћена на благајни Градске управе.
 Уколико најповољнији понуђач одустане од 
тражене локације губи право на враћање положене кауције, 
а јавна површина ће се понудити сљедећем најповољнијем 
понуђачу.

Члан 9.
 Право учешћа на јавном надметању имају сва 
правна и физичка лица која немају  неизмирених дуговања 
према Граду Бијељина по основу непореских прихода.

Члан 10.
 На дан и час одређен у јавном огласу о давању на 
коришћење јавне површине за постављање монтажних 
објеката киоска Комисија отвара писмене понуде оним 
редом којим су достављене и утврђује истовремено које су 
понуде достављене по истеку рока назначеног у огласу.
 Отварању понуда могу присуствовати понуђачи, 
односно њихови пуномоћници, који су дужни показати 
пуномоћ овјерену код Административне службе града 
Бијељина ако конкурише физико лице, односно печатом 
фирме, ако конкурише правно лице.

Члан 11.
 Земљиште у власништву Града Бијељина може 
се дати на коришћење за постављање монтажног објекта 
– киоска уколико је за ту локацију стигла бар једна 
благовремена и потпуна понуда.

Члан 12.
 Резултат јавног надметања предлаже Комисија 
Закључком. 
 Закључак о резултатима огласа потписује 
Градоначелник.
Закључак о резултатима огласа доставља се препорученом 
пошиљком свим учесницима у року од осам дана од дана 
закључења огласа, односно конкурса и објављује се на 
огласној табли Градске управе.

Члан 13.
 Учесник јавног надметања има право да у року 
од осам дана од дана пријема Закључка уложи приговор 
Градоначелнику.
 Приговор се подноси у писменој форми преко 
Комисије.
 Приговор са приједлогом да се усвоји, односно 
одбије са образложењем Комисија је дужна доставити 
Градоначелнику ради доношења коначне одлуке, најкасније 
у року од осам дана од дана подношења приговора.
 Ако Градоначелник нађе да је приговор основан, 
поништиће поступак јавног надметања и одредити да се 
поступак понови.

 II КРИТЕРИЈУМИ ДОДЈЕЛЕ

Члан 14.
 Додјела јавних површина путем јавног оглашавања 
може бити:
 - према критеријуму највише цијене и
 - према критеријуму бодовања.

 а) Додјела јавних површина према критеријуму 
највише цијене

Члан 15.
 Најнижа цијена која се може понудити за 
коришћење јавне површине за постављање привремених 
монтажних објеката - киоска према критеријуму највише 
цијене је цијена која је одређена за постављање монтажних 
објеката – киоска Одлуком о комуналним таксама за зону 
Града у којој се налази конкретна локација. 

Члан 16.
 Редослијед првенства према критеријуму највише 
цијене одређује се према висини понуђеног износа.

Члан 17.
 Ако су два или више учесника понудили исти 
највиши износ, првенство има онај понуђач чија је понуда 
раније приспјела.

Члан 18.
 У случају неуспјелог поступка давања на коришћење 
јавне површине, поступак јавног оглашавања ће се поновити 
још једном. Уколико и по поновљеном јавном огласу не буде 
понуђача, иста се може додијелити непосредном погодбом, 
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путем подношења захтјева за додјелу Одјељењу за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, а цијена 
комуналне таксе се обрачунава у том случају према Одлуци о 
комуналним таксама.
 б) Додјела јавних површина према критеријуму 
бодовања

Члан 19.
 Редослијед првенства за додјелу локације одређује се 
примјеном сљедећих критеријума:
 1. Статус носиоца одређених права по Закону о 
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца:
 а) Статус члана породице погинулог борца - 300 
бодова

 б) Статус војног инвалида:
I категорија - 120 бодова
II категорија - 100 бодова
III категорија - 80 бодова
IV категорија - 70 бодова
V категорија - 60 бодова
VI категорија - 50 бодова
VII категорија - 40 бодова
VIII категорија - 30 бодова
IX категорија - 20 бодова
X категорија - 10 бодова

 в) Статус корисника додатка за његу и помоћ:
I степена - 60 бодова
II степена - 50 бодова
III степена - 40 бодова

 г) Статус борца послије 17.08.1990. године - 0,1 бод за 
сваки дан учешћа у рату.
 д) Статус инвалида цивилне жртве рата
 ђ) Статус инвалида рада
 е) Статус цивилног инвалида.
 Број бодова за инвалиде под д), ђ) и е) идентичан 
је броју бодова за категорије под ставком б) (статус војних 
инвалида).

Члан 20.
 Редослијед првенства на огласу утврђује се 
сабирањем бодова.
 Ако два или више учесника огласа имају једнак број 
бодова, предност међу њима има онај који има статус члана 
породице погинулог борца.
 Ако се примјеном претходног става не може 
одредити редослијед, предност има учесник који има статус 
ратног војног инвалида, а ако више учесника има тај статус, 
онај који је сврстан у вишу категорију инвалидитета.
 Ако се ни примјеном претходног става не може 
одредити редослијед, предност има учесник који има статус 
борца послије 17.08.1990. године, а ако више учесника има тај 
статус - онај који има дуже вријеме учешћа у рату.

 III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
 Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-1220/15  
Б и ј е љ и н а  
Датум, 16.10.2015. године  

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-121/15 од 05.10.2015. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 105  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Карађорђева 21“ Улица Карађорђева  бр. 21, Бијељина,  са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Карађорђева 21“ Улица Карађорђева  бр. 21,  
Бијељина,   Регистарски лист број: 105.
 Оснивачи: 23 етажна  власника  зграде.  
Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  Заједница 
у правном промету иступа самостално  у оквиру своје 
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Милић Младен, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-121/15
Дана:  05.10. 2015. године

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-124/15 од 05.10.2015. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 106  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Душана Баранина 13“ Улица Душана Баранина бр. 13 
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Душана Баранина 13“ Улица Душана Баранина бр. 
13 Бијељина,   Регистарски лист број: 106.
 Оснивачи: 9 етажна  власника  зграде.  Дјелатност:  
68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  Заједница 
у правном промету иступа самостално  у оквиру своје 
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Ивановић Миле, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-124/15  
Дана:  05.10. 2015. године

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-127/15 од 16.10.2015. године, извршило је у 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.

  

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 107  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Душана Баранина 21“ Улица Душана Баранина бр. 21 
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Душана Баранина 21“ Улица Душана Баранина бр. 
21 Бијељина,   Регистарски лист број: 107.
 Оснивачи: 15 етажна  власника  зграде.  
Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  Заједница 
у правном промету иступа самостално  у оквиру своје 
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Новаковић Зоран, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-127/15           
Дана:  16.10. 2015. године

О Г Л А С
 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 

Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1  на основу рјешења 
број 02/3-372-134/15 од 16.10.2015. године, извршило је у 
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 108  упис оснивања  Заједнице етажних власника 
„Ламела-1 бр: 13“ Улица Пере Станића Ламела - 1 бр. 13 
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде  „Ламела-1 бр. 13“ Улица Пере Станића Ламела-1 бр. 
13 Бијељина,   Регистарски лист број: 108.
 Оснивачи: 8 етажних  власника  зграде.  
Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама или некретнинама узетим у закуп.  Заједница 
у правном промету иступа самостално  у оквиру своје 
дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Куртума Славица, предсједник 
Скупштине заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-134/15
Дана:  16.10. 2015. године

  

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.  

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА
Стојановић Томица, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА 
ЗА ДОДЈЕЛУ ПОВРШИНА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-19(2 ЛОТА)- ЛОТ 
1-У1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-н-03/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-05/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-02-У1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-01-У1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-н-06-п2-у1/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-03-п1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ  НАБАВКЕ 
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-04-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-32(2 лота)/15-лот2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ 
Анекса II дио Б ПП-01-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-19 (2 лота)-лот 
1-у1/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ 
Анекса II дио Б СКП-01-Анекс II дио Б

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-н-01/15 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-02-у1/15 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2015“

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ДОПРИНОС 
ПОВЕЋАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И 
ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И 
УНСКО-САНСКОМ КАНТОНУ-COTON (Contrib-
uting to increased functionality and employability in 
Republika Srpska and Una-Sana Canton-COTON) У 
ОКВИРУ ПРОГРАМА “ПРИЛИКА ПЛУС“ ЗА РЕГИЈУ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
ЗА 2015. ГОДИНУ
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
ЗА 2015. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ 
ПОВРШИНА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА НА ПРИВРЕМЕНО 
КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА  - КИОСКА

САДРЖАЈ
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ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „КАРАЂОРЂЕВА 21“ УЛИЦА 
КАРАЂОРЂЕВА БР. 21 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ДУШАНА БАРАНИНА 13“ УЛИЦА 
ДУШАНА БАРАНИНА БР. 13 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ДУШАНА БАРАНИНА БР. 21 УЛИЦА 
ДУШАНА БАРАНИНА 21 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА-1 БР. 13“ УЛИЦА ПЕРЕ 
СТАНИЋА ЛАМЕЛА – 1 БР. 13 БИЈЕЉИНА



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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