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 1. АД “Нестро петрол“ Бања Лука
 2. ДОО „Монако“ Бијељина
 3. ДОО „Нешковић“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда АД““Нестро петрол“ Бања Лука није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што је понуђач доставио Биланс успјеха за 2012.годину у 
коме се види да је у тој години пословао са губитком,а тачком 
6.3.тендерске документације-“Економска и професионална 
способност“,од понуђача се тражи да испуне услов у смислу 
позитивног пословања у 2012.години. 
   

 III
 Поступак за лот 1 и лот 2 се ОБУСТАВЉА,   сходно 
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 4. Закона о јавним набавкама 
БиХ, из разлога што је број примљених прихватљивих понуда 
мањи од три и не  обезбјеђује стварну конкуренцију за 
конкретан  уговор.

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-404-149/13             
Бијељина, 
Датум: 28. новембар 2013. године   

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 11. Закона о Граду Бијељина (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 70/12), члана 38. Закона о 
јавним набавкама БиХ (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06, 56/07, 12/09, 60/10 и 
87/13) и члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број: 01/07 и 13/11), Градоначелник д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  БиЗ-10/13

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захјтева без додатног објављивања обавјештења о набавци, а 
која се односи на набавку радова: Санација пољопривредног 
земљишта и привођење намјени истог у Мјесној заједници 
Црњелово - Тополовац, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО ‘’Dis Company“ Доња Чађавица

 2. ДОО ‘’ПГП Градитељ’’ Бијељина
 3. ДОО ‘’ГМ Пром’’ Доњи Магнојевић
                                                       

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума - 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање,

 1. ДОО  „Dis Company“ Бијељина            23.306,40 КМ
 2. ДОО  „ГМ пром“ Доњи Магнојевић   26.950,80 КМ
 3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина          30.607,20 КМ
 и оцјењено да је најповољнији  понуђач

 ДОО ‘’ Dis Company“Доња Чађавица са понуђеном 
цијеном у бруто износу од:  23.306,40 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-167/13
Бијељина,
Датум: 12. децембар 2013. године

 На основу члана 23. Закона о заштити и спашавању 
у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 121/12), члана 13. став 1. тачка љ. Одлукe о 
организацији и функционисању цивилне заштите у области 
заштите и спасавања у Граду Бијељина (,,Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 11/13) и члана 62. став 1. тачка л. 
Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 8/13) Градоначелник Града Бијељина доноси

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И 

ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА КОЈА СУ ОБАВЕЗНА ПОСТУПАТИ У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 23. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И 
СПАСАВАЊУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.
 Овом Одлуком Градоначелник Града Бијељина 
одређује установе, привредна друштва и друга правна лица на 
подручју Града Бијељина која су обавезна поступати у складу 
са чланом. 23. Закона о заштити и спашавању у ванредним 
ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске’’, број: 
121/12).

Члан 2.
 С ходно члану 1. ове Одлуке одређују се следеће 
установе, привредна друштва и друга правна лица:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Јавна здравствена установа болница ,,Свети 
Врачеви’’ Бијељина
 2. Јавна здравствена установа Дом здравља Бијељина
 3. Ветеринарска станица А.Д. Бијељина
 4. Територијална ватрогасна јединица Бијељина
 5. Ј.У. ,,Бања Дворови’’ Дворови
 6. Ј.У. ,,Воде Српске’’ Бијељина
 7. А.Д. ,,Комуналац’’ Бијељина
 8. А.Д. ,,Водовод и канализација’’ Бијељина
 9. ПИ ,,Сава Семберија’’ Д.О.О. Бијељина
 10. А.Д. ,,Житопромет’’ Бијељина
 11. П.Д. ,,Семберија’’ А.Д. Бијељина
 12. Угоститељско предузеће Д.О.О. ,,Минерва’’ хотел 
Дрина А.Д. Бијељина
 13. ,,Семберија транспорт’’ А.Д. Бијељина
 14. ,,Бијељина пут’’ А.Д. Бијељина
 15. Мјешовити холдинг ,,Електропривреда Републике 
Српске’’ Матично предузеће      А.Д. Требиње Зависно 
електродистрибутивно предузеће ,,Електро Бијељина’’  
А.Д. Бијељина РЈ ,,Електродистрибуција’’ Бијељина
 16. ,,Хигра’’ Д.О.О. Бијељина
 17. ,,Бук промет’’ Д.О.О. Бијељина
 18. Републички Хидрометеролошки завод-
Хидрометеролошка станица Бијељина

Члан 3.
 Установе, привредна друштва и друга правна лица 
из члана 2. ове Одлуке дужна су да:

 - Израђују процјену угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће.
 - Израђују план заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће.
 - Организују заштиту и спасавање од процјењених 
опасности.
 - Припремају и учествују у извршавању задатака 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће.
 - Обезбјеђују услове и средства за спровођење 
заштите и спасавања запослених и примјењују мјере и задатке 
заштите и спасавања.
 - Формирају, обучавају и опремају јединице и тимове 
заштите и спасавања и исте ангажују за извршавање задатака 
заштите и спасавања самостално и на захтјев надлежног 
органа јединице локалне самоуправе и Републике.
 - Успостављају и одржавају систем обавјештавања и 
узбуњивања запослених и становништва од опасности.
 - Суфинансирају превентивне активности органа 
јединица локалне самоуправе, пропорционално обиму и 
степену пријетње која произлази из њихове дјелатности.
 - Информишу органе јединице локалне самоуправе 
о стању заштите и спасавања и омогућавају увид у планове и 
друга акта из области заштите и спасавања.
 -  У складу са годишњим планом обуке оспособљавања 
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне 
заштите и повјереника за заштиту и спасавање у јединици 
локалне самоуправе, учествују у обуци и вјежбама.

Члан 4.
 Руководиоци установа, привредних друштава и 
других правних лица одговорни су за спровођење наведених 
мјера заштите и спасавања из члана 3. Ове Одлуке.

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Рјешење о именовању институција, установа, привредних 
друштава и других правних лица на подручју Општине 
Бијељина која су од значаја за цивилну заштиту. (,,Службени 
гласник Општине Бијељина, број: 7/09).

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина’’.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-81-3/13
Бијељина,                                                  
Датум: 02. децембар 2013. године                            
 

 На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12), члана 
62. Статута града Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“, број 8/13), члана 5. Одлуке о  награђивању 
волонтерског активизма у општини Бијељина  („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и члана 12. Правилника 
о критеријумима и поступку за додјелу признања града за 
волонтирање („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
15/11 и 17/12), Градоначелник   д о н о с и

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ  НОВЧАНЕ НАГРАДЕ УЗ ПРИЗНАЊЕ 

„НАГРАДА  ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА ВОЛОНТЕРСКИ 
АКТИВИЗАМ“

 Члан 1.
 Овом одлуком одређује се и додјељује износ 
новчаних средстава уз признање „Награда Града Бијељине за 
волонтерски активизам“.

 Члан 2.
 Сходно члану 6. став 2 Одлуке о награђивању 
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и  члана 12. став 
2  Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 
признања града за волонтирање („Службени гласник 
општине Бијељина“ број:15/11и 17/12) Градоначелник града 
Бијељине је одредио новчани износ за добитника признања у 
висини од 100,00 КМ.

 Члан 3.                                                  
 Признање „Награда града Бијељина за волонтерски 
активизам“ и новчана награда додјељују се Хуманитарном 
удружењу жена “Арта”, за изузетне волонтерске активности 
од значаја за град Бијељину и волонтерски активизам у 2013. 
години.

 Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града БијељинА”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  02/54-23/13                                                                     
Бијељина,                                                                                     
Датум, 10. децембар 2013.године          

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.


