Службени гласник
Града Бијељина

Година LII

1. децембар 2015. године

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 62.став 1.
тачка е) 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), а 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
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске
резерве у укупном износу од 20.000,00 КМ на име измирења
доспјелих обавеза по уговору (медији, ТВ).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са
буџетске резерве 372 200 на буџетску ставку 412 700 - остале
уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање) ПЈ
Кабинет Градоначелника.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-1427/15
Бијељина
Датум, 25. новембар 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 12 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’ број: 03/15)
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: КГН-Н-02/15
ПРИСТУПА СЕ

I
јавној набавци услуга

под
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шифром: КГН-н-02/15
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
Умножавање (репродукција) снимљених записа о
раду градске управе Града Бијељина у периоду од 2013. до
2015.године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 15.100,00 КМ (12.905,98 КМ). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2015.годину са буџетске ставке: Средства
за јавну набавку у бруто износу од 15.100,00 КМ
(12.905,98 КМ) обезбиједиће се у буџету за 2015.годину
са буџетске позиције: ‘’Остале уговорене услуге сарадња
са другим општинама и афирамција општине у окружењу
суфинансирање пројеката финансираних из донаторских
средстава’’, економски код 412 900; потрошачка јединица
0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију предметне јавне
набавке је три 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: 02-404-133/15
Бијељина,
Датум: 12. новембар 2015. године

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

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: 03/15 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-11/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-11/15
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих роба:
Набавка робе за одржавање хигијене просторија и
објеката градске управе Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 25.000,00 КМ (НЕТО = 21.367,52 КМ). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2016.годину са буџетске ставке
‘’Набавка материјала’’ економски код 412 300, потрошачка
јединици 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од
01.01.2016.године до 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: 02-404-134/15
Бијељина,
Датум: 16. новембар 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

1. децембар 2015.

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
УСЛУГА ШИФРА: СКП – 30-Ц2/15
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП – 30-Ц2/15

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Израда програма санитарне заштите изворишта
„Грмић“ у Бијељини
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 65.000, 00 КМ (НЕТО =55.555,56 КМ) Средства су
обезбијеђена из буџета за 2015.годину , и то средства у
износу од 35.000,00 КМ са буџетске ставке „Комунална
инфраструктура од водопривредних накнада“ економски
код: 412 800; потрошачка јединица 0005170 и средства
у износу 30.000,00 КМ са буџетске ставке „Изградња
комуналне инфраструктуре (путна , водоводна , електро ,
канализација , гасификација ,Дирекција за изградњу , надзор
и пројектовање )“ економски код 511100 , потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је шест мјесеци од дана потписивања Уговора .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-135/15
Бијељина,
Датум: 16. новембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1. децембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

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 РОБА ШИФРА: КГН- 05/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
КГН-05/15
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка следећих роба :
Набавка рекламног материјала
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 21.000,00 КМ (нето=17.948,72 КМ). Средства ће се
обезбједити из буџета за 2016. годину са буџетске ставке
„Трошкови репрезентације“- економски код 412 900 ,
потрошачка јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда .
V
Предвиђени рок за реализацију набавке роба је од
01.01.2016. године до 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: 02-404-137/15
Бијељина,
Датум: 20. новембар 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 88 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14)
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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 РОБА ШИФРА: СЗП-10/15
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-10/15
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих роба:
Набавка печења и остале готове хране за потребе
градске управе Града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 12.000,00 КМ (НЕТО = 10.256,41 КМ). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2016.годину и то: 1.300,00 КМ
са буџетске ставке „Трошкови репрезентације“, економски
код 412 900, потрошачка јединица 0005110, 2.000,00 КМ са
буџетске ставке „Трошкови обиљежавања манифестација,
значајни датуми „економски код 412 900, потрошачка
јединица 0005110, 2.600,00 КМ са буџетске ставке „Трошкови
репрезентације“ „економски код 412 900, потрошачка
јединица 0005120, 1.000,00 КМ са буџетске ставке „Набавка
материјала“ економски код 412 300, потрошачка јединица
0005240, 5.100,00 КМ са буџетске ставке „Јавна кухиња –
набавка материјала „ економски код 412 400, потрошачака
јединица 0005301.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од
дана закључивања уговора до 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: 02-404-138/15
Бијељина,
Датум: 20. новембар 2015. године

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

1. децембар 2015.

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

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
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :

ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-07/15

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-01(2 лота)/15

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 04.11.2015.године, а која се односи на
набавку услуга: Техничка организација, медијско праћење
избора спортисте града Бијељина и снимање видео портрета
спортисте Бијељина у 2015.години, достављене су следеће
понуде:
1. ДОО’’Телрад нет“, Бијељина
2. ДОО ‘’Astra media’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога што
Изјаве о испуњености услова из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“ бр.39/14) ,нису овјерене од
стране надлежног органа (тачка 11. тендерске документације).
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-126/15 од
16.11.2015.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
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:02-404-126/15
Бијељина
Датум: 19. новембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.09.2015.
године и у Сл.гласнику Бих бр.77 /15 од 05.10.2015.године, а
која се односи на набавку услуга: “ Јавна градска хигијена “,
понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Чишћење јавних површина у прољетном,
љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и
насељеном мјесту Јања
1. АД „Комуналац“ Бијељина
Лот 2: Одржавање јавних зелених површина
1. АД „Комуналац“ Бијељина
II
Лот 1: Чишћење јавних површина у прољетном,
љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и
насељеном мјесту Јања
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, али цијена понуде превазилази
средства предвиђена буџетом уговорног органа.
Поступак за Лот 1 се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
је цијена прихватљиве понуде знатно већа од осигураних
средстава за предметну набавку.
Лот 2: Одржавање јавних зелених површина
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,
АД „Комуналац“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 213.751,98 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 107 /15
од 18.11.2015.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.

1. децембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 107/15
Бијељина
Датум: 20. новембар 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. 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-03-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 22.10.2015.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.84/15 од 02.11.2015.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Мјерење аерозагађења
на подручју Града Бијељина “, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ЈНИУ“Институт за заштиту и екологију РС“ Бања
Лука
2. ДОО ‘’Технички институт’’, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
Лука
КМ

1. ЈНИУ”Институт за заштиту и екологију РС“ Бања
75.815,19 КМ
2. ДОО „Технички институт’’ Бијељина 78.975,00
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ЈНИУ“Институт за заштиту и екологију РС“ Бања
Лука са понуђеном цијеном у бруто износу од: 75.815,19 КМ
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-123/15 од
17.11.2015.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. и 47. Закона
о јавним набавкама БиХ,
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном
року не достави тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ
доставља предлог уговора оном понуђачу чија је понуда на
ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-123/15
Бијељина
Датум: 20. новембар 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), 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-02-Анекс II дио Б
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
16.11.2015.године , а који се односи на набавку услуга:
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Службени гласник Града Бијељина

Едукација пољопривредних произвођача из области
савремене производње поврћа у заштићеном простору
и услови за увођење ГАП стандарда у пољопривредној
производњи , понуду је доставио следећи понуђач :
Агенција
услуга“ACI“,Бијељина

за

пружање

интелектуалних

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:
Агенција за пружање интелектуалних услуга“ACI“
Бијељина, са понуђеном цијеном у износу од: 2.983,50 КМ
III
Извјештај о рау Комисије број: 02-404-131/15 од
18.11.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-131/15
Бијељина,
Датум: 20. новембар 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
СКП-25(ц1, 22 лота)- лот 18-у1/15
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког

1. децембар 2015.

поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на набавку радова: “ Утврђивање вишка потребних
радова
приликом реализације пројекта асфалтирање
некатегорисаног пута у МЗ Бродац Доњи , у дужини од 145
метара , додатни уговор на уговор број:02-404-79/15 – Лот 18
од 17.08.2015. године“,на преговоре је позван понуђач:
ДОО „Бук промет“ 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 “Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 3.693,97 КМ
III
Записник о преговарању број: 02-404-130/15 од
19.11.2015.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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-130/15
Бијељина
Датум, 24. новембар 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. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,03/15,Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-32(2 лота)-п1/15
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.11.2015.

1. децембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина
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године и у Сл.гласнику Бих бр.85 /15 од 09.11.2015.године,
а која се односи на набавку услуга: “ Санација дијела
некатегорисане путне мреже на подручју Града Бијељина “,
понуде су доставили следећи понуђачи:

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.

Лот 1: Санација – пошљунчавање
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина

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

дијела

1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
Лот 2: Пошљунчавање дијела некатегорисаних
путева на подручју Града Бијељина
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
II
Лот 1: Санација – пошљунчавање
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина

дијела

Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 59.999,94 КМ
Лот 2: Пошљунчавање дијела некатегорисаних
путева на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде прихваћена понуда,
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 55.940,50 КМ
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 125 /15
од 23.11.2015.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 доставе оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 125/15
Бијељина
Датум: 25. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

саставу:

I
Образује се Централна пописна комисија у следећем
1. Боро Ђокић, предсједник
- Драгорад Васић , замјеник предсједника
2. Зоран Перић, члан
- Јованка Ђаламић, замјеник члана
3. Драган Јовановић, члан
- Ивана Јововић, замјеник члана

II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
утврђен је чланом 8. и 11. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина („
Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Централна пописна комисија сачињава коначан
Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га
Градоначелнику, најкасније до 31. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1350/15
Бијељина
Датум, 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ПЛАСМАНА,
ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА
I
Образује се Комисија за попис
потраживања и аванса, у следећем саставу:

пласмана,

1. Зорица Беновић, предсједник
- Наталија Качаревић, замјеник предсједника
2. Славица Николић, члан
- Ивица Стојић, замјеник члана
3. Љубица Чодо, члан
- Данијел Мијатовић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис пласмана, потраживања и аванса у
складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1351/15
Бијељина
Датум, 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ГОТОВИНЕ
И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА
I
Образује се Комисија за попис готовине и

1. децембар 2015.

готовинских еквивалената, у следећем саставу:
1. Весна Радикић, предсједник
- Младен Марић, замјеник предсједника
2. Јелена Пивач, члан
- Мара Тодоровић, замјеник члана
3. Драгана Ристић, члан
- Гордана Лазић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис готовине и готовинских еквивалената
у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1352/15
Бијељина
Датум: 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБАВЕЗА

саставу:

I
Образује се Комисија за попис обавеза, у следећем
1. Љубица Млађеновић, предсједник
- Душан Трифковић, замјеник предсједника
2. Брано Грујичић, члан
- Милан Лазић, замјеник члана
3. Мирослав Мићић, члан
- Наташа Мастило, замјеник члана

II
Задатак Комисије из претходне тачке овог
Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник

1. децембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1353/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
I
Образује се Комисија за попис залиха материјала и
ситног инвентара, у следећем саставу:
1. Љубиша Танацковић, предсједник
- Недељко Ђукић, замјеник предсједника
2. Милорад Лазић, члан
- Стево Божић, замјеник члана
3. Александар Стефановић, члан
- Далибор Лазић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис залиха материјала и ситног инвентара
у складу са одредбама Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1354/15
Бијељина
Датум, 9. новембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 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 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се у Комисија за попис постројења
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене
имовине, у следећем саставу:
1. Предраг Петричевић, предсједник
- Јока Стајић, замјеник предсједника
2. Милинко Јокановић, члан
- Сретен Вучковић, замјеник члана
3. Љубица Стевановић, члан
- Огњен Рашевић, замјеник члана
4. Бојан Мојић, члан
- Мирко Николић, замјеник члана
5. Игор Тодоровић, члан
- Војна Јелачић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис постројења и опреме, драгоцјености и
нематеријалне произведене имовине у складу са одредбама
Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1355/15
Бијељина
Датум, 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
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гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ
I
Образује се Комисија за попис земљишта и
биолошке имовине, у следећем саставу:
1. Богдан Тадић, предсједник
- Неђо Вуковић, замјеник предсједника
2. Славица Угреновић, члан
- Биљана Матковић, замјеник члана
3. Јелена Алексић, члан
- Зорица Тешановић, замјеник члана
II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у складу
са одредбама Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:02-014-1-1356/15
Бијељина
Датум, 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
члана 8, 9. и 10. Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза општине Бијељина („ Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/10), Градоначелник
Града Бијељина, дана 9. новембра 2015. године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА
I
Образује се Комисија за попис објеката и сталних
средстава у фази прибављања, у следећем саставу:
1. Биљана Љотић Марковић, предсједник
- Ибрахим Беговић, замјеник предсједника
2. Драган Перић, члан
- Милан Бујиновић, замјеник члана

3.
4.
-

1. децембар 2015.

Славиша Цацановић, члан
Младенка Вујадиновић, замјеник члана
Нихад Абдулахагић, члан
Бојана Вујовић, замјеник члана

II
Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења
је да изврши попис објеката и сталних средстава у фази
прибављања у складу са одредбама Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине и обавеза општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
22/10).
Комисија ће извршити попис са стањем на дан 31.
децембар 2015. године и сачинити Извјештај о извршеном
попису.
Пописне листе и Извјештај о извршеном попису
достављају се Централној пописној комисији, најкасније до
25. јануара 2016. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-1357/15
Бијељина
Датум: 9. новембар 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), члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 6.
Одлуке о одобрењу стицања својине на непокретностиодговарајућем простору за архивски депо („Службени
гласник Града Бијељина“, број:22/15) Градоначелник Града
Бијељина, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за расписивање јавног позива и
провођење поступка избора најповољнијег понуђача
ради стицања својине на непокретности-одговарајућем
простору ради оснивања архивског депоа 2 (у даљем тексту:
Комисија), именују се:
1. Миодраг Бешлић, Градска управа Града Бијељина,
предсједник
2. Нада Стјепановић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
3. Ђорђо Вујановић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
4. Миладин Ракић, Градска управа Града Бијељина,
члан,
5. Марија Цвјетиновић, Градска управа Града
Бијељина, члан,
6. Слободан Гаврић, ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“доо Бијељина, члан,
7. Горан Пухало, ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“доо Бијељина, члан.

1. децембар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

II
Задатак Комисије је да распише јавни позив, проведе
поступак избора најповољнијег понуђача ради стицања
својине на непокретности-одговарајућем простору ради
оснивања архивског депоа 2 у складу са Одлуком о одобрењу
стицања својине на непокретности-одговарајућем простору
за архивски депо („Службени гласник Града Бијељина“,
број:22/15) и о томе достави Извјештај Градоначелнику.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-1401/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 20. новембар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-Н-02/15
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-11/15
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-30-Ц2/15
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-05/15
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-10/15

1

1

2

2

3

3

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДД-07/15

4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-01 (2 лота)/15

4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-03-п1/15

5

10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ
АНЕКСА II ДИО Б ПП-02-АНЕКС II ДИО Б

5

11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-25 (Ц1, 22
ЛОТА)-ЛОТ 18-У1/15

6

8.

9.

12.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-32 (2лота)-п1/15 6

13.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ
7
КОМИСИЈЕ

14.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
8
ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И АВАНСА

15.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
8
ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА

16.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
9
ОБАВЕЗА

17.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
9
ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА

18.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И
9
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

19.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
10
ЗЕМЉИШТА И БИОЛОШКЕ ИМОВИНЕ

20.

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС
ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ
10
ПРИБАВЉАЊА

21.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
РАДИ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИОДГОВАРАЈУЋЕМ ПРОСТОРУ РАДИ ОСНИВАЊА
11
АРХИВСКОГ ДЕПОА 2
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