Службени гласник
Града Бијељина
Година L

02. јул 2014. 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 28. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-н-03/14

БРОЈ 12 / 2014

плаћање до 30 дана – 2 бода; 2. одгођено плаћање до 60 дана
– 5 бодова; 3. одгођено плаћање до 90 дана – 7 бодова; 4.
одгођено плаћање до 120 дана – 10 бодова)
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:02-404-90/14
Датум: 18. јун 2014. године
Бијељина

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
ДД-н-03/14
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Замјена прозора и врата и реновирање крова у ЈУ
ОШ ‘’МЕША СЕЛИМОВИЋ’’ и Јањи
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 202.074,91 КМ. Средства у износу од 172.713,60 КМ
су обезбијеђена са рачуна посебних намјена – Донације
Јапанске Владе (Школа Јања) и 29.361,31 КМ из буџета за
2014.годину са буџетске ставке: ‘’Набавка грађевинских
објеката – инвестиције у образовању’’ економски код 511
100; потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Крајњи рок завршетка радова има се обавити у
року од 60 дана од дана увођења извођача у посао.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са следећим подкритеријумима:
1.Цијена – 50 бодова
2.Период извођења радова – 20 бодова
3..Гаранција за изведене радове – 20 бодова
4.Услови и начин плаћања – 10 бодова (1. одгођено

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 30. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10; 87/13 и 47/14) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: СЗП-н-04/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-н-04/14
II
За потребе Службе заједничких послова, а на основу
Закључка број:02-014-1-509/14 од 15.05.2014.године и Одлуке
број:02-85-5/14 од 02.06.2014.године, вршиће се јавна набавка
следећих роба:
Набавка погонског горива за сва возила која су
ангажована на санацији поплављених подручја града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
85.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 2014.
годину са буџетске ставке: ‘’Трошкови горива’’ – економски код
412600, потрошачка јединица 0005240.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци са
ДОО“НЕШКОВИЋ“Бијељина,због хитности набавке и
због могућности да једини у наведеном периоду испоручује
тражену количину горива по најповољнијем коефицијенту
попуста који је идентичан коефицијенту попуста у
закљученом оквирном споразуму број:02-404-171/13-лот 1
од 27.02.2014.године.

за 2014.годину са буџетске ставке: ‘’Набавке материјала’’ –
економски код 412300, потрошачка јединица 0005240.

V
Предвиђени почетак реализације јавне набавке је
од дана закључивања уговора до 07.07.2014.године.

V
Предвиђени почетак реализације јавне набавке је
од дана закључивања уговора до 07.07.2014.године.

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

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.

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”.

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

Број: 02-404-91/14
Бијељина,
Датум: 19. јун 2014. године

Број: 02-404-92/14
Бијељина,
Датум, 20. јун 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

IV
`
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци са ДОО
‘’ЗП КОМЕРЦ’’, Вршани, због хитности набавке и због
могућности да једини тренутно исоручи предметну робу у
траженој количини.

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 30. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), 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 30. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-н-03/14

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: СЗП-14 ( 3 ЛОТА )-П2-ЛОТ 2-У1/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-н-03/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-14 ( 3 ЛОТА )-П2-ЛОТ 2-У1/13

II
За потребе Службе заједничких послова, а на
основу Закључка број:02-014-1-509/14 од 15.05.2014.године
и Одлуке број:02-85-5/14 од 02.06.2014.године, вршиће се
јавна набавка следећих роба:

За потребе Службе заједничких послова, а на
основу Закључка број:02-014-1-509 /14 од 15.05.2014.године
и Одлуке број:02-85-5/14 од 02.06.2014.године, вршиће се
јавна набавка следећих роба:

Набавка месних нарезака за потребе становништва
са поплављених подручја града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 24.300,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града

Набавка хљеба за потребе становништва са
поплављених подручја града Бијељина
Додатни Уговор на Уговор Д.О.О.“Мачванка“, број.
02-404-21/14 од 23.04.2014.године .
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава

02. јул 2014.

Службени гласник Града Бијељина

је 10.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
за 2014.годину са буџетске ставке: ‘’Набавке материјала’’ –
економски код 412300, потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци са ДОО
‘’МАЧВАНКА’’, Дворови , због хитности набавке и због
могућности да једини тренутно исоручи предметну робу у
траженој количини.

Број 12 - Страна 3

реализацију јавне набавке ће се обезбиједити са рачуна
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију је 15 дана од дана
потписивања уговора.

V
Предвиђени почетак реализације јавне набавке је
од дана закључивања уговора до 07.07.2014.године.

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

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

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

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-93/14
Бијељина,
Датум, 20. јун 2014. 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,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09, 60/10,87/13 и 47/14 )
и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:
13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: КГН – 03/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
КГН – 03/14
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
Штампање плана енергетског развоја и студије
изводљивости о могућностима коришћења соларне енергије
за потребе добијања топлотне и електричне енергије на
подручју града Бијељина (набавка се финансира од стране
еу-ипа фондова )
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 8.615,00 КМ. Средства за

Број: 02-404-94/14
Бијељина
Датум: 26. јун 2014. 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 30. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10; 87/13 и 47/14) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-н-05/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-н-05/14
II
За потребе Службе заједничких послова, а на
основу Наредбе број:02-014-1-734/14 од 21.06.2014.године,
вршиће се јавна набавка следећих роба:
Набавка меса и месних прерађевина за спремање
куваних оброка, за становништво са поплављених подручја
(Бродац, Остојићево, Велино Село, Балатун, Трњаци и
Батковић)
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 12.500,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града
за 2014.годину са буџетске ставке: ‘’Набавка материјала’’ –
економски код 412300, потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
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V
Предвиђени почетак реализације јавне набавке је
од дана закључивања уговора до 14.07.2014.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404—95/14
Бијељина,
Датум, 26. јун 2014. 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 46. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13)
члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број:01/07;13/11;02/13), Градоначелник
доноси:

02. јул 2014.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
поступка са додатним објављивањем обавјештења о
набавци .
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
је од закључивања Уговора до 01.08.2014.године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-96/14
Бијељина
Датум: 1. јул 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: КГН-н-03/14

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 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
КГН - н -03/14

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-06-п1/14

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
ИЗРАДА И ЕМИТОВАЊЕ ИНФОРМАТИВНО
– ПРОМОТИВНОГ ФИЛМА О ПОПЛАВМА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ .

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под шифром: ДД-06-п1/14

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 14.040,00 КМ .
Средства се обезбјеђују из буџета за 2014. годину
и то у износу од 7.020,00 КМ са буџетске ставке“Остале
уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање)
“, економски код 412 700 , потрошачка јединица 0005120
и средства у износу од 7.020,00 КМ са буџетске ставке
“Остале уговорене услуге сарадња са другим општинама
афирмација општине у окружењу суфинансирање пројеката
финансираних из донаторских фондова “ - економски код
412 900, потрошачка јединица 0005120

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Стамбено збрињавање рома у граду Бијељина
у 2014.години – Изградња пожаром уништене стамбене
јединице Суљић Субе
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
38.500,00 КМ. Министарство за људска права и избјеглице
БиХ Сарајево су субвенционери у износу од 35.000,00 КМ,
док средства у износу од 3.500,00 КМ су обезбијеђена из
буџета за 2014.годину са буџетске ставке ‘’Националне
мањине’’ – економски код:415 200, потрошачка јединица
0005210.

02. јул 2014.
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова има се обавити у
року од 60 дана од дана увођења извођача у посао. Уговорни
орган ће изабраног понуђача увести у посао у року од 10
дана од дана правоснажности 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: 02-404-89/14
Датум: 18. јун 2014. године
Бијељина

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)
, члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) члана 12. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13), члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ДД-04-п1/14
I
У поступку јавне набавке роба путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци:Набавка опреме за бебе поводом манифестације
‘’Конференција беба 2014.година’’, у предвиђеном року није
пристигла ниједна понуда.
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1
тачка б) подтачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ, јер у
предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.
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.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-80/14
Бијељина,
Датум, 23. јун 2014. 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 28. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 12. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;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 СЗП-07(2 лота)/14
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка, а која се односи на набавку услуга “Осигурање
имовине и лица и осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Бијељина’’, понуде су доставили
следећи понуђачи:
Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе
Бијељина
1. АД „Дрина осигурање“ Бијељина
2. АД „ Крајина осигурање“ Бања Лука
3. ДД „Уника осигурање“ Сарајево
4. „Брчко гас осигурање“ Брчко
5. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина
6. ДД „Сарајево осигурање“ Бања Лука
7. „Дунав осигурање“ Бијељина
8. АД „Бобар осигурање“ Бијељина
Лот 2: Осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Бијељина
1. АД „Дрина осигурање“ Бијељина
2. АД „ Крајина осигурање“ Бања Лука
3. ДД „Уника осигурање“ Сарајево
4. „Брчко гас осигурање“ Брчко
5. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина
6. ДД „Сарајево осигурање“ Бања Лука
7. „Дунав осигурање“ Бијељина
8. АД „Бобар осигурање“ Бијељина
II
Лот 1: Осигурање имовине и лица Градске управе
Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде за Лот 1 у потпуности испуњавају
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услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1. ДОО“Брчко гас осигурање“ Брчко 22.615,90 КМ
2. ДД “Уника осигурање“ Сарајево
30.370,91 КМ
3. „Дунав осигурање“ Бијељина
31.318,17 КМ
4. АД „Бобар осигурање“ Бијељина
33.123,86 КМ
5. АД „ Крајина осигурање“ Бања Лука 33.875,81 КМ
6. АД „Дрина осигурање“ Бијељина
36.707,80 КМ
7. ДД „Сарајево осигурање“ Бања Лука 41.128,30 КМ
8. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина 64.768,77 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
“Брчко гас осигурање“ Брчко са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 22.615,90 КМ
Лот 2: : Осигурање и регистрација службених
аутомобила Градске управе Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да све понуде за Лот 2 у потпуности испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање,
1. АД „ Крајина осигурање“ Бања Лука
2. ДОО“Брчко гас осигурање“ Брчко
3. „Дунав осигурање“ Бијељина
4. АД „Бобар осигурање“ Бијељина
5. ДД „Сарајево осигурање“ Бања Лука
6. ДД “Уника осигурање“ Сарајево
7. АД „Нешковић осигурање“ Бијељина
8. АД „Дрина осигурање“ Бијељина

12.358,54 КМ
14.838,22 КМ
15.106,79 КМ
15.411,28 КМ
15.984,15 КМ
16.053,09 КМ
17.356,49 КМ
18.007,93 КМ

оцјењено да је најповољнији понуђач:

број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10
и 87/13) 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’’, број:01/07;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 СКП-17/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а који се односи на набавку услуга: Израда и одржавање
свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града
Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:
- ДОО ‘’К-ИНЕЛ’’, Источно Сарајево
- ДОО ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’, Добој
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу задатог критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено
вредновање на следећи начин:
ɇȺɁɂȼ ɉɈɇɍȭȺɑȺ
1.ȾɈɈ ''ɌȿɅȿɎɈɇɂȳȺ ȼɂȾȺɄɈȼɂȶ'', Ⱦɨɛɨʁ
2.ȾɈɈ ''Ʉ-ɂɇȿɅ'', ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ

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

ɍɄɍɉɇȺ ɐɂȳȿɇȺ
(ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ)
35.021,61 ɄɆ
40.352,13 ɄɆ

и оцијењено је да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ’’, Добој са
понуђеном цијеном у бруто износу од: 35.021,61 КМ

АД “Крајина осигурање“ Бања Лука са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 12.358,54 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.

02. јул 2014.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-59/14
Бијељина,
Датум: 13. јун 2014. 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 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,

Број: 02-404-79/14
Бијељина,
Датум: 17. јун 2014. 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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана

02. јул 2014.

Службени гласник Града Бијељина
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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’’,
број:01/07;13/11),
Градоначелник д о н о с и :

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-04/14

Број: 02-404-86/14
Бијељина
Датум: 20. јун 2014. године

I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на јавну набавку роба: Набавка погонског горива
за сва возила која су ангажована на санацији поплављених
подручја града Бијељина,позвани су следећи понуђачи:
Лот 1 - Кошење – уређење путних појаса на подручју Града
Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО
1. ДОО„Радиша“ Бијељина
2. ДОО„DMS Company“ Средња Чађавица
3. ДОО „DIS Company“Доња Чађавица
Лот 2 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
1. ДОО„Радиша“ Бијељина
2. ДОО„DMS Company“ Средња Чађавица
3. ДОО „DIS Company“Доња Чађавица
II
Понуду за лот 1 : Кошење – уређење путних појаса
на подручју Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО, доставио је
понуђач: ДОО„DIS Company“Доња Чађавица.
Након
разматрања
достављене
понуде,
установљено је да иста испуњава услове из тендерске
документације,те је након извршених преговора
прихваћена понуда:
ДОО„ DIS Company“Доња Чађавица са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 12.290,62 КМ
Понуду за лот 2 : Кошење амброзије на подручју
Града Бијељина, доставио је понуђач: ДОО„DIS Company“Доња Чађавица.
Након
разматрања
достављене
понуде,
установљено је да иста испуњава услове из тендерске
документације,те је након извршених преговора
прихваћена понуда:
ДОО„ DIS Company“Доња Чађавица са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 22.792,57 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
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 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) 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’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-н-04/14
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на јавну набавку роба: Набавка погонског горива за сва
возила која су ангажована на санацији поплављених подручја
града Бијељина, због хитности набавке и због могућности да
једини у наведеном периоду испоручује тражену количину
горива по најповољнијем коефицијенту попуста који је
идентичан коефицијенту попуста у закљученом оквирном
споразуму број:02-404-171/13-лот 1 од 27.02.2014.године,
позван је понуђач:
ДОО„ Нешковић“ Бијељина
II
Након разматрања достављене понуде, установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је
након извршених преговора прихваћена понуда:
ДОО„ Нешковић“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 75.719,11 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 биће
објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-91/14
Бијељина
Датум:20. јун 2014.године

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

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 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10,87/13
и 47/14) 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’’, број:01/07;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 СЗП-н-03/14
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на јавну набавку роба:Набавка месних нарезака
за потребе становништва са поплављених подручја града
Бијељина, због хитности набавке и због могућности да
једини тренутно испоручи предметну робу у траженој
количини, позван је понуђач:
ДОО„ЗП Комерц“ Вршани
II
Након
разматрања
достављене
понуде,
установљено је да иста испуњава услове из тендерске
документације,те је након извршених преговора
прихваћена понуда:
ДОО„ ЗП Комерц“ Вршани са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 23.429,10 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
биће објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-92/14
Бијељина
Датум: 25. јун 2014. 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 4. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09,
60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)

02. јул 2014.

и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;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 СЗП-14(3 лота)-п2-лот 2-У1/13
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а
која се односи на јавну набавку роба: Набавка хљеба за
потребе становништва са поплављених подручја града
Бијељина, Додатни Уговор на Уговор Д.О.О.“Мачванка“,
број. 02-404-21/14 од 23.04.2014.године, због хитности
набавке и због могућности да једини тренутно исоручи
предметну робу у траженој количини позван је понуђач:
ДОО„ Мачванка“ Дворови
II
Након
разматрања
достављене
понуде,
установљено је да иста испуњава услове из тендерске
документације,те је након извршених преговора
прихваћена понуда:
ДОО„ Мачванка“ Дворови са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 9.996,48 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
биће објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-93/14
Бијељина
Датум: 30. јун 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 члана 4. став 3.
Одлуке о програму коришћења средстава за подстицај
пољопривредне производње у 2014. години („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 7/14) Градоначелник Града
Бијељина д о н и о ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Правилник о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи за

02. јул 2014.

Службени гласник Града Бијељина

2014. годину Аграрног фонда Града Бијељина број: 68/14
од 02.06.2014.године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина о
усвајању Правилника о начину и условима подстицаја у
пољопривредној производњи за 2014.годину број: 68/14
од 02.06.2014. године и Мишљење Одјељења за привреду
и пољопривреду Града Бијељина број: 02/1-3-1-197/14 од
18.06.2014. 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’’ .
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-746/14
Бијељина
Датум: 23. јун 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 10. Статута Аграрног фонда
општине
Бијељина(„Службени
гласник
oпштине
Бијељина”,број: 15/08, 1/12 ), 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 2014. години („Службени гласник Града
Бијељина“,број: 07/14,) , Управни одбор Аграрног фонда
Града Бијељина, дана 02.06.2014. године д о н и о ј е :
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о начину и условима за подстицај
у пољопривредној производњи за 2014. годину, одређују
се начини и услови које морају да имају правна и физичка
лица у примарној пољопривредној производњи, поступак
за њихово остваривање, општи и посебни критеријуми за
остваривање подстицаја са потребном документацијом,
начин исплате, контрола и надзор приликом остваривања
подстицаја и обавезе које корисник подстицаја мора
испунити након добијања подстицаја.
Члан 2.
Права на подстицајна средства Аграрног фонда
града Бијељина имају правна лица (за поједине врсте
подстицаја гдје наведено у члану), физичка лица која се
баве пољопривредном производњом на територији Града
Бијељина и који су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава ( старе и нове регистрације ).
Члан 3.
Пољопривредни произвођач подноси захтјев за
остваривање новчаног подстицаја који мора бити читко
попуњен, на ком ће бити уписан и број о регистрацији
пољопривредног газдинства. Ако корисник подстицаја
није носилац пољопривредног газдинства, а живи у
истом подноси овјерену кућну листу, заједно са осталим
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документима која су прописана овим правилником.
На захтјеву за остваривање новчаног подстицаја
физичка лица треба да наведу : име и презиме, адресу
становања на подручју Града Бијељина, контакт телефон,
матични број, број пољопривредног газдинства, број жиро
рачуна или текућег рачуна, назив банке, врста подстицаја
(на коју се производњу односи), документа која се подносе
уз захтјев и потпис подносиоца захтјева.( „Образац а“)
За правна лица: Назив правног лица, сједиште
фирме на подручју Града Бијељина, контакт телефон,
ЈИБ или ПИБ, број пољопривредног газдинства, број
жиро рачуна, назив банке, врста подстицаја ( на коју се
производњу односи), документа која се подносе уз захтјев и
печат и потпис овлаштеног лица.
( „Образац б“)
Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у
пољопривреди подноси се на прописаном образцу који је у
прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Доказ о инвестираним средствима је фактура или
овјерена копија фактуре, уз коју се обавезно прилаже и
фискални рачун или копија фискалног рачуна са ставкама
коjе су предмет подстицаја.
Ставке на рачунима које нису предмет подстицаја
неће се узимати у обзир.
За набављена средства и опрему у иностранству
уз рачун од добављача прилаже се пратећа царинска
документација
Члан 5.
Пољопривредни произвођачи ће уз захтјев
доставити овјерену изјаву са намјером због које се подноси
захтјев, (гдје је наведено у члану) „Образац ж“.
Аграрни фонд може накнадно тражити доставу докумената
ако сматра да за то има потребе а која нису наведена у
правилнику.
Члан 6.
Након обраде захтјева и провјере достављене
документације, Аграрни фонд града Бијељина исплаћиват
ће новчани подстицај корисницима.
Исплата подстицајних средстава корисницима
врши се директним плаћањем на њихове текуће, односно
жиро-рачуне, на рачун добављача или на рачун извршиоца
услуге.
Члан 7.
Финансијскa средства са одређених позиција гдје
се укаже потреба пребациваће се на другу позицију, а на
основу Одлуке о релокацији средстава Управног одбора
Аграрног фонда.
II НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Члан 8.
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
произвођачи остварују за:
Подстицај производњи, доходку и руралном
развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа, и
(дувана, из 2013. године),
2. Подршка сточарству,
3. Подршка воћарству,
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4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању,
5. Афирмација домаће пољопривредне производње,
6. Подршка изградњи инфраструктуре,
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.),
8. Помоћ удружењима,
9. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване
производње,
10. Pегрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа,
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поврћа и воћа од организатора откупа са подручја Града
Бијељина
Висина премије за организовани откуп воћа и
поврћа износи до 10% од уговорене цијене и исплаћиваће
се до висине расположивих средстава за ову намјену, једном
годишње након обраде приспјелих захтјева. Makсимални
износ који корисник може остварити за ову врсту подстицаја
је до 3000,00 КМ.
Крајњи рок за подношење захтјева за остварење
права на премију за уговорену производњу воћа и поврћа је
31.10.2014.год.
Организовани откуп дувана из 2013.године

Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
(дувана из 2013.године)
Организовани откуп поврћа и воћа
Члан 9.
Право на регрес за уговорену производњу воћа и
поврћа остварују физичка лица са подручја Града Бијељина
која на основу уговора са регистрованим организатором
производње или организатором откупа уговоре и реализују
производњу повртарских и воћарских врста за прерађивачке
капацитете.
Уговор из става 1. овог члана мора бити склопљен
са правним лицем регистрованим за откуп или прераду
пољопривредних производа на територији Града Бијељина.
Право на премију односи се на следеће врсте :
Воће: крушка, шљива, вишња,kајсија и јагоде.
Поврће: краставац ( у типу корнишона ), паприка,
парадајз, цвекла, купус и патлиџан.
Право на премију из предходног става овог члана
остварују физичка и правна лица (произвођачи) на основу
захтјева („Образац б“) организатора производње Аграрном
фонду града Бијељина. Уз захтјев организатор производње
или откупа доставља следећу документацију.
- Списак произвођача са уговореним количинама
у коме је назначено име и презиме произвођача, мјесто
становања,ЈМБ,
регистарски
број
пољопривредног
газдинства РБПГ и количине уговорених производа
по класама, површина по уговору и број уговора (за
физичка лица), назив, сједиште и ЈИБ, регистарски број
пољопривредног газдинства РБПГ и количине уговорених
производа по класама, површина по уговору и број уговора(
за правна лица), („Образац г“) који се налази у прилогу
правилника и чини његов саставни дио.
- Уговор или копије уговора са произвођачима о
организованој производњи
- Спецификацију произвођача са обрачунатом
премијом по врстама и класама откупљених производа
(„Образац в“) која се налази у прилогу правилника и чини
његов саставни дио. Организатори откупа или производње
„Образац г и Образац в“ доставит ће и у електронској
форми.
- откупни блокови као доказ о преузетим нето
количинама односно откупни листови и рачуни као доказ
о продатим нето количинама прерађивачу ако организатор
уговорене производње није прерађивач,
- изјаву организатора производње да су све
количине поврћа за које се подноси захтјев за премију
откупљене од произвођача.
- Потврда прерађивача о откупљеним количинама

Члан 10.
Право на премију за производњу дувана у листу
имају пољ.произвођачи са подручја Града Бијељина за
произведени и продати осушени дуван из 2013.године, a
на основу уговора о организованој производњи и откупу
дувана у листу.
Право на премију остварују физичка и правна лица
произвођачи путем организатора производње на основу
захтјева који се подноси Аграрном фонду уз који прилажу:
- списак произвођача од којих је откупљен
дуван, који садржи: име и презиме произвођача, мјесто
пребивалишта, ЈМБ за физичко лице, сједиште и ЈИБ за
правно лице, количине откупљених дувана по типовима,
површина по уговору, број уговора и број откупног блока за
физичка лица, односно број рачуна за правна лица,(“Образац
ђ“), који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио.
- Уговор са организатором производње о
организованој производњи и откупу дувана,
- Изјаву организатора производње да су све
количине дувана за које се подноси захтјев за премију
откупљене од произвођача,
- спецификацију корисника подстицаја са бројевима
њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама,
сачињену на („Обрасцу д“), који се налази у Прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио. Организатори
откупа или производње „Образац ђ и Образац д“ доставит
ће и у електронској форми.
Висина премије за производњу дувана у листу из
2013.године је 0,15 КМ/кг.
Захтјев за исплату премије за дуван поднијет ће организатори
откупа дувана најкасније до 01.08.2014.године.
Подршка воћарству
Подршка подизању засада
Члан 11.
Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих
производних
засада
јабучастог,
коштуничавог, језграстог и јагодичастог воћа имају
корисници (физичка лица) који се баве пољопривредном
производњом и који су извршили улагања у текућој години.
Минимална површина за подизање вишегодишњих
производних засада јабучастог, коштуничавог и језграстог
воћа за коришћење ове субвенције је засад од 0,3 хектара, са
одговарајућим бројем садница по хектару, и то:
а) за јабучасте воћке, минимално 1.000 садница по
хектару,
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б) за коштуничаве воћке, минимално 800 садница/ха,
ц) за језграсте воћне врсте, љешник 500 садница /ха,
орах 120 садница /ха,
Минимална површина за подизање производних
засада јагодичастог воћа за коришћење ове субвенције је
засад од 0,1 хектара, са одговарајућим бројем садница по
хектару, и то:
а) за малину минимално 10.000 садница/ха,
б) за купину и аронију минимално 2.000 садница/ха,
в) за јагоду минимално 35.000 садница/ха.
Корисници подстицајна средства остварују на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са овим правилником, као доказ
о набавци садног материјала, опреме (стубови и жица) и
извршеним услугама (обраде тла, садње, уградње стубова и
жице),
- декларацију о квалитету садног материјала и
- изјава корисника подстицаја о изграђеном засаду.
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда, на основу приложене документације
и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова
за остваривање права на подстицајна средства и о томе
сачињава записник.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 20% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 3.000,00 КМ по
кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.11.2014.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Садни материјал
Члан 12.
Право на премију за произведене саднице
јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа имају правна
лица, предузетници и физичка лица за произведене,
декларисане и продате саднице јабучастог, коштуничавог
и језграстог воћа, који су уписани у регистар произвођача
садног материјала и чија се производња прати на основу
прописа који регулишу област производње и промета
садног материјала.
Право на премију у 2014. години за произведене
саднице јабучастог, ко¬штуничавог и језграстог воћа
остварује се на основу захтјева произвођача који се подноси
Аграрном фонду уз који се прилажу:
- рачуни или копије рачуна као доказ о продаји
садница ,(продате саднице у јесен, после 30.11.2013.године
и саднице продате у 2014.години),
- увјерење овлашћене институције у Републици о
чистоћи сорте садног материјала,
- завршни записник Републичког пољопривредног
инспектора о контроли производње и произведеним
количинама садница,
- обрачун премије сачињен на „Обрасцу з“, који се
налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни
дио.
Висина подстицајних средстава за произведене и
продате саднице јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа
утврђује се након обраде приспјелих захтјева и износи до
20 % од просјечне тржишне цијене садница и може бити
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исплаћено до 5 000,00 КМ по кориснику.
Захтјев за исплату премије за произведене саднице
јабучастог, коштуничавог и језграстог воћа подноси се
најкасније до 30.11.2014. године и исплаћиваће се до висине
расположивих средстава, једном годишње након обраде
приспјелих захтјева.
Подршка пластеничкој производњи
Члан 13.
Право на подстицајна средства за изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу
корисне површине од најмање 100 м2 по пластенику имају
физичка лица која се баве пољопривредном производњом и
која у текућој години изврше улагања за наведену намјену.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду града
Бијељина, уз који прилажу следећу документацију:
- рачуне у складу са овим правилником, као доказ о
инвестираним средствима за набавку материјала, опреме или
о извршеним услугама монтаже ( за фолију, конструкцију,
мрежа за засјењивање, опрема за провјетравање и гријање,
системе за наводњавање, пумпе са опремом, распрскивачи,
фолија за малчовање).
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Комисија формирана од стране директора Аграрног
фонда изаћи ће на лице мјеста и записнички констатовати
стварно стање методом случајног узорка.
Висина подстицајна средства за намјену из овог
члана утврђују се у висини до15% од инвестираних средстава
и може бити исплаћено до 2000,00 КМ по кориснику у
текућој години.
Рачуни који су настали по основу улагања у
пластеничку производњу после 31.10.2013. године узимаће
се у разматрање по одредбама овог Правилника.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Подршка набавци система за наводњавање“Тифон“
Члан 14.
Право на подстицајна средства за изградњу
система за наводњавање имају физичка лица која се баве
пољопривредном производњом и која изврше улагања за
наведену намјену у текућој години. Предмет подстицаја
могу бити извршена улагања у набављену покретну опрему
за наводњавање „Тифон“ и осталу опрему за „Тифоне“.
Физичка лица, корисници система за наводњавање
остварују подстицајна средства на основу захтјева
који подносе Агарном фонду, уз који прилажу следећу
документацију:
- рачуне о извршеној набавци опреме и услуга
као доказ о висини извршених улагања која су предмет
субвенционисања трошкова,
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Правна лица, корисници система за наводњавање
остварују подстицајна средства на основу захтјева који
подносе Аграрном фонду, уз који прилажу следећу
документацију:
- овјерену копију рјешења о упису у судски регистар,

Број 12 - Страна 12

Службени гласник Града Бијељина

- рачуне о извршеној набавци опреме и услуга
као доказ о висини извршених улагања која су предмет
субвенционисања трошкова.
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима Висина подстицајних средстава за намјену
из овог члана утврђује се у износу до 15% од висине
инвестираних средстава и може бити исплаћено до 2
000,00 КМ по кориснику у текућој години. Признаваће
се један систем за наводњавање „Тифон“ са опремом по
регистрованом пољопривредном газдинству.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Подршка сточарству
Члан 15.
Право на подстицајна средства за властити узгој
стеоних јуница имају корисници (физичка лица) који у
текућој години произведу минимално једну стеону јуницу и
формирају основно стадо од најмање три музна грла.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
- копије пасоша за произведена грла образац „Д“ на
име корисника подстицаја,
- потврда ветеринара о осјеменавању или
цертификат на име власника фарме о самосталном
осјеменавању,
- потврда о стеоности,
- овјерену изјаву о тачности наведених података,
- предметно грло не смије бити старије код прве
оплодње од 14 – 20 мјсесеци.
Висина подстицајних средства за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 120,00 КМ по јуници и може
бити исплаћено до 3.000,00 КМ по кориснику у текућој
години.
У случају да је јуница осјемењена прије 31.10.2013.
године a није се могла утврдити гравидност прије истека
рока за подношење захтјева по Правилнику из 2013. године,
узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену.
Члан 16.
Право на подстицајна средства за набавку
квалитетног товног материјала имају корисници (физичка
лица) који у текућој години произведу или набаве
минимално 3 мушка телета за даљи тов.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију пасош животиње „образац Д“, уз који прилажу
следећу документацију:
- копија пасоша издата од Агенције за oзначавање
животиња – пасош животиње образац „Д“да је грло
произведено на властитом имању или преведено на
корисника подстицаја
- овјерену изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити прије истека това , изузев због
здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити
потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере
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принудног клања.
Захтјев се подноси само једном у току године.
Висина подстицајних средства за намјену из овог члана
утврђује се у висини до 80,00 КМ по телету и може бити
исплаћено до 3.000,00 КМ по кориснику у текућој години.
Телад која су купљена или произведена на
газдинству после 31.10.2013. године узимаће се у обраду уз
захтјев поднесен по овом Правилнику.
Дани улаза у тов рачунају се од дана обиљежавања
животиња у власништву или преноса власништва на
животињама.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за набавку товних
прасића имају корисници (физичка лица) који у текућој
години произведу или набаве минимално 100 прасића за
даљи тов, при улазној тежини до 35 кг и излазној тежини
најмање 90 кг са најмање 80 дана проведених у тову.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију Признаницу за извршене мјере заштите животиња ,
уз који прилажу следећу документацију:
- копије пасоша за купљену прасад - увјерење о
здравственом стању животиња или Образац о спроведеним
мјерама заштите на имању.
- овјерену изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити прије истека това, изузев због
здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере
принудног клања.
- подносилац захтјева дужан је да 20 дана прије
истека това обавјести Аграрни фонд да пошаље комисију
која ће на лицу мјеста констатовати испуњеност услова по
поднесеном захтјеву.
- након продаје товних свиња у Аграрни фонд
ће доставити Образац - Увјерење о здравственом стању
животиње– пасош продатих животиња.
- У случају да свиње буду продате прије него што
дође комисија, подносилац захтјева дужан је да обезбједи
доказ о продаји откупни блок или пореску фактуру и пасош
продатих животиња. Уколико подносилац захтјева не
пријави Аграрном фонду излаз свиња из това неће имати
право на подстицај по поднесеном захтјеву
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда а на основу приложене документације и
увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова
за остваривање права на подстицајна средства и о томе
сачинити записник.
Захтјев се подноси само једном у току године.
Висина подстицајних средства за намјену из овог члана
утврђују се у висини до 8,00 КМ по прасету и може бити
исплаћено до 2.000,00 КМ по кориснику у текућој години .
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 18.
Право на подстицајна средства за узгој квалитетно
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приплодних супрасних назимица имају узгајивачи (физичка
лица) који у текућој години произведу минимално пет
квалитетно приплодних назимица и формирају основно
стадо од најмање 10 уматичених крмача заједно.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећу документацију:
- потврда о упису у регистар узгајивача квалитетно
приплодне стоке са бројем грла, идентификационим
бројевима и да су грла уписана у матичну књигу а које води
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
Републике Српске ( у даљем тексту: Министарство) у својој
евиденцији,
- потврда да је нераст осјеменитељ уписан у
централни регистар мушких матичних грла а које води
Министарство у својој евиденцији,
- изјава подносиоца захтјева о тачности наведених
података. Висина подстицајних средства за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 80,00 КМ по назимици и може
бити исплаћено до 2.000,00 КМ по кориснику у текућој
години.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2014.
године и исплаћиваће се до износа предвиђених за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Подршка изградњи инфраструктуре
Члан 19.
Подстицај за подршку у изградњи, поправци
и уређењу сеоске инфраструктуре могу имати мјесне
заједнице или групе грађана , које Аграрном фонду поднесу
захтјев уз који прилажу:
До 3000,00 КМ подносе захтјев са описом послова,
овјерену изјаву о намјери кориштења средстава, предмјер
радова или предрачун.
Од 3000,00 КМ до 8000,00 КМ, мјесна заједница
подноси захтјев Аграрном фонду уз који прилажу:
- уговор о извођењу радова са предмјером
радова или пројекат о изградњи, поправци и уређењу
инфраструктуре
- доказ о учешћу корисника суфинансирања,
Аграрни фонд ће исплаћивати средства
извршиоцима радова на основу сагласности мјесне
заједнице.
Према (Став 2.) овог члана по завршетку радова
Мјесна заједница ће са извршиоцем радова направити
извјештај или окончану ситуацију са описом извршених
послова и доставити је Аграрном Фонду. Након достављања
извјештаја или окончане ситуације Комисија формирана од
стране Директора Аграрног фонда, и на основу приложене
документације сачинит ће записник, којим се констатује
завршетак радова.
Износ који Аграрни фонд подстиче по захтјеву
Мјесне заједнице не може бити већи од учешћа Мјесне
заједнице или групе грађана, предвиђено ставом 3. овог
члана.
Под сеоском инфраструктуром подразумјевају
се : локални и некатегорисани путеви, мостови, расвјета,
гробља, вјерски објекти, системи водоснадбјевања, домови
културе, уређење канала, пропуста, игралишта и други
објеката сеоске инфраструктуре, а које заједнички користи
рурално становништво.
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Инфраструктурни објекти из става 6. овог
Правилника који су почети да се граде у предходним
годинама а нису завршени, узимаће се у обраду уз захтјев
поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 30.11.2014. године.
Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (
елементарне непогоде и др.)
Члан 20.
Права на средства за вандредне и непредвиђене
ситуације односе се на елементарне непогоде (осим поплаве
и града), пожар (на објектима за примарну пољопривредну
производњу), угинуће стоке и друге непредвиђене
ситуације које су проузроковале штету на пољопривредном
газдинству.
Средства из овог члана ће се одобравати на основу
захтјева који се поднесе Аграрном фонду, a на основу:
- записника Комисије за процјену штета у
пољопривреди и на објектима за примарну пољопривредну
производњу у 2014. години, коју именује Градоначелник.
- изјава корисника о тачности података, Средства за
исплату из овог члана исплаћиват ће се на основу процјене
коју утврђује Комисија за процјену штета а исплаћиваће се
на основу могућности и до висине расположивих средстава.
Штете које су настале после 30.09.2013.године узимаће се у
обраду уз захтјев поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 30.11.2014. године.
Помоћ удружењима
Члан 21.
Права на подстицајна средства из овог члана
имају пољопривредна удружења, пчеларска риболовачка,
ловачка и коњичка удружења, пољопривредне задруге и
пољопривредни кластери који се налазе и раде на подручју
Града Бијељина.
Подршка за развој пословних активности унутар
интерених удруживања пољопривредних произвођача
(удружења, пољопривредних задруга и пољопривредних
кластера) одобраваће се на основу захтјева, програма
активности удружења пољопривредних задруга и
пољопривредних кластера уз изјаву одговорног лица о
тачности података.
Удружења пољопривредне задруге и пољопривредни
кластери који су добили помоћ од Аграрног фонда у текућој
години морају доказати утрошак средстава до 90 дана од
дана добијања средстава.
Пољопривредне задруге и пољоприврдени кластери
који су основани на подручју Града Бијељина у 2014. години
Аграрни фонд ће субвенционисати тако што ће платити
судску таксу за регистрацију. Уз захтјев ће доставити копију
уплатнице и копију рјешења о регистрацији са Уговором о
оснивању и задружним правилима за задругe, а за кластере
доставиће копију уплатнице, копију рјешења о регистрацији
и уговор о оснивању.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из овог
члана подноси се до 30.09.2014.године.
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Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване
производње,
Члан 22.
Подршку финансирању едукацији, презентацији
пројеката, подршка и посјета сајмовима, изложбама у
области пољопривреде, промоцијама, савјетовањима и
студијским путовањима, изради стручних часописа и
литературе у области пољопривреде и руралног развоја и
изради промотивног материјала користиће Аграрни фонд и
распоређиват ће на основу одлуке Управног одбора.
Средства за исплату из овог члана исплаћиват ће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из овог
члана подноси се до 31.12.2014.године.
Подршка увођењу сертификоване производње,
Члан 23.
Подршка увођењу сертификоване производње
имају ( физичка лица ) која се баве пољопривредном
производњом намјењене тржишту за увођење и
сертификацију добре пољопривредне праксе, која се односи
на трошкове припреме за увођење стандарда и добијања
сертификата ( ИСО или ГЛОБАЛ ГАП ) за оне кориснике
који су испунили услове и добили сертификат према
мађународним стандардима.
Kорисници остварују подстицај тако што подносе
захтјев Аграрном фонду града Бијељина уз који прилажу:
- Копију сертификата,
- уговор за припрему и увођење система квалитета,
- рачуне у складу са овим правилником, као доказ о
инвестираним средствима за увођење сертификата.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у износу до 20% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 2 000,00 КМ по
кориснику у текућој години.
Средства за исплату из овог члана исплаћиват ће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније30.11.2014.
године.
Pегрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа
Члан 24.
Право на регресирану камату имају физичка
лица која се баве пољопривредном производњом на
територији Града Бијељина, којима је пословна банка или
микрокредитна организација (са којoм је Административна
служба Града Бијељина потписала Протокол о сарадњи)
одобрила кредит за репроматеријал за прољетну сјетву у
току текуће године.
Аграрни фонд ће регресирати камату на одобрене
кредите за прољетну сјетву у висини од 3% на годишњем
нивоу оним банкама или микрокредитним организацијама
код којих је камата на краткорочне кредите за прољетну
сјетву (најдужи период кредита до 12 мјесеци) није већа од
9,5% на годишњем нивоу. Максимални износ кредита за који
ће Аграрни фонд регресирати камату физичким лицима за
репроматеријал за прољетну сјетву је до 10 000,00
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КМ а који су реализовали кредит до 31.05.2014. године.
Права на регресирану камату остварује се тако што
пословна банка или микрокредитна организација подносе
захтјев Аграрном фонду града Бијељина у име корисника
кредита физичког лица и изврши обрачун регресиране
камате од дана реализације одобреног кредита у 2014.
години.
Уз захтјев прилажу:
- Копија уговора између даваоца кредита и
корисника кредита,
- Спецификација обрачуна регресиране камате
„Образац е“,
- Копија протокола о сарадњи,
- Изјава о тачности података.
Подстицајна средства за регрес камате за пролетњу
сјетву биће исплаћена на текуће рачуне корисника кредита.
Даваоц кредита је обавезан да контролним
органима Aграрног фонда, Административне службе Града
Бијељина и другим контролним институцијама омогући
вршење контроле намјенског трошења кредита за које је
исплаћена регресирана камата.
Уколико контролни орган утврди да су кредитна
средства ненамјенски утрошена, даваоц кредита је дужан да
изврши поврат исплаћених средстава.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду општине
Бијељина најкасније до 31.07.2014. године.
Pегрес камата за задруге које врше организовани
откуп поврћа и воћа
Члан 25.
Право на регресирану камату имају пољопривредне
задруге која се баве организованом пољопривредном
производњом на територији Града Бијељина, којима је
пословна банка или микрокредитна организација (са којoм
је Административна служба Града Бијељина потписала
Протокол о сарадњи) одобрила кредит за исплату
откупљених пољопривредних производа поврћа и воћа а на
основу гаранције прерађивача пољопривредних производа .
Аграрни фонд ће регресирати трошкове камате на
одобрене кредите за исплату откупљених пољопривредних
производа од пољопривредних произвођача оним
банкама или микрокредитним организацијама код којих
је камата на краткорочне кредите за исплату откупљених
пољопривредних производа (најдужи период кредита до 12
мјесеци) није већа од 9,5% на годишњем нивоу.
Права на регресирану камату остварује се тако што
пословна банка или микрокредитна организација подносе
захтјев Аграрном фонду града Бијељина у име корисника
кредита пољопривредне задруге која је вршила откуп
пољопривредних производа и изврши обрачун регресиране
камате од дана реализације одобреног кредита у 2014.
години. ( Најдуже у року од 6 мјесеци док траје гаранција)
Уз захтјев прилажу:
- Рјешење о регистрацији пољопривредне задруге
која је носилац кредита,
- Копија уговора између даваоца кредита и
корисника кредита,
- Копија уговора између откупљивача и прерађивача
са гаранцијом прерађивача,

02. јул 2014.
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- Спецификација обрачуна регресиране камате
„Образац з “,
- Копија протокола о сарадњи,
- Изјава о тачности података.
Подстицајна средства за регрес камате за исплату
откупљених производа биће исплаћена на рачун даваоца
кредита.
Даваоц кредита је обавезан да контролним
органима Aграрног фонда, Административне службе Града
Бијељина и другим контролним институцијама омогући
вршење контроле намјенског трошења кредита.
Уколико контролни орган утврди да су кредитна
средства ненамјенски утрошена, даваоц кредита је дужан да
изврши поврат исплаћених средстава.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се до
висине расположивих средстава а не може бити исплаћено
више од 50 000,00 КМ.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 15.12.2014. године.
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Право на подстицај имају правна и физичка лица и
медијске куће које поднесу захтјев одјељењу уз који прилажу
документацију из које се види оправданост за тражени
подстицај.
Одјељење на поднешени Захтјев даје мишљење
Градоначелнику, који својим закључком врши одобрење
средстава.
Захтјеви се подносе до 25.12.2014. године и
исплаћиват ће се до висине расположивих средстава.
III УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 27.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредби
овог правилника обављају пољопривредни инспектори
Града Бијељина.
Члан 28.
Инспектор провјерава да ли је корисник права
на новчане подстицаје испунио услове предвиђене овим
правилником.

Афирмација домаће пољопривредне производње
Члан 26.
Расподјелу
средстава
Афирмација
домаће
пољопривредне производње, сајмови, туристичке понуде
вршит ће Одјељење за привреду и пољпоривреду (у даљем
тексту: Одјељење).
Средства ће се додјељивати за:
- субвенционисање увођења нових технологија
у пољопривредну производњу ( набавка цертификованог
безвирусног расада),
- субвенционисање огледа са примењеним новим
технологијама,
- превоз на манифестације које су везане за
пољопривреду, које су едукативног карактера као за
пољопривредне произвођаче тако и за средњошколце и
студенте пољопривредних струка,
- израда проспектног материјала за пољопривредне
манифестације, као и подршка других манифестација, које
имају свој континуитет и одржавају најмање двије године и
које су ширег регионалног карактера,
- трошкове хране, пића, преноћишта за потребе
пољопривредних манифестација, које имају свој континуитет
и које се одржавају најмање последњих пет година и које су
регионалног и међународног карактера,
- субвенција изградње савремених објеката за
пољоприведну производњу,
- субвенција адаптације постојећих објеката за
савремену пољопривредну производњу,
- субвенција набавке нове механизације која
повећава конкурентност на пољопривредном газдинству,
- подршка медијском представљању „Произведено
у Семберији“. Подршку наведеног представљања могу
остварити медији који испуњавају следеће услове: а) да
је медиј са подручја града Бијељина, б) да је покривеност
земаљским сигналом најмање 70 % територије Републике
Српске и БиХ, в) Квалификованост за емитовање сателитског
програма преко сателитског сигнала у предходних пет година,
а не само преко кабловског сигнала, чиме се омогућава
пријем програма на свим тв-антенама, г) највећа гледаност
телевизијског програма у Републици Српској током прошле
године, као и предходног периода ове године.

Члан 29.
У обављању комисијског надзора пољопривредни
инспектор је овлаштен да :
а) извјести надлежни орган ( лице) о уоченим
неправилностима и тражи спровођење одређеног
подступка, ако није овлаштен да директно поступи,
б) прикупи податке и обавјештења од одговорних
лица, када је то потребно за обављање послова и
ц) поднесе захтјев за покретање прекршајног
поступка због повреде одредби овог
Правилника.
Члан 30.
Правна и физичка лица, која подлијежу комисијском
надзору дужна су да омогуће Комисији обављање надзора,
пруже им потребне податке, обавјештења и обезбједе услове
за несметан рад.
Правна и физичка лица из става 1. овог члана дужна
су да на захтјев Комисије доставе у одређеном року податке
и обавјештења која су потребна за обављање надзора.
Члан 31.
Подстицајна средства за све намјене наведене у
члану 8. Правилника исплаћују се крајњим корисницима до
висине средстава предвиђених буџетом.
Корисници права су дужни намјенски користити подстицајна
средства и друге облике подршке у пољопривреди.
Корисник права дужан је да врати подстицајна
средства остварена на основу нетачно наведених података
или ако их ненамјенски утроши, заједно са затезном каматом
у року од тридесет дана од дана доношења рјешења којим
надлежни инспектор наложи кориснику поврат средстава.
Корисници права морају чувати документацију на
основу које су остварили подстицајна средства најмање три
године од дана добијања подстицајних средстава.
Члан 32.
За прекршаје из члана 31. овог Правилника
новчаном казном казниће се у износу од 10.000,00 КМ до
30.000,00 КМ правно лице, односно новчаном казном од
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2.000,00 КМ до 6.000,00 КМ одговорно лице у правном лицу
и новчаном казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ физичко
лице, ако ненамјенски користе подстицајна средства
(став 2.), ако нетачно наведу податке (став 3.), ако не
омогући спровођење надзора надлежном пољопривредном
инспектору (члан 30.) овог Правилника.

02. јул 2014.

Члан 33.
Правилник ступа на снагу након давања сагласности
од стране Градоначелника а објавиће се у “Службеном
гласнику Града Бијељина”.
ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Број:68/14.
АГРАРНОГ ФОНДА
Бијељина,
Драган Вуковић, с.р.
Датум, 02.06.2014.године.

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥ.ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ
76300 ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɛ

ɉɪɟɞɦɟɬ:
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ ɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ ȺȽɊȺɊɇɈȽ ɎɈɇȾȺ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ – ɉɊȺȼɇȺ ɅɂɐȺ
1.ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:
2.ɋʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:
3.Ɍɟɥ:

Ɇɨɛɬɟɥ:

4.ȳɂȻ ɢɥɢ ɉɂȻ:
5. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ - ɊȻɉȽ
6.Ȼɪɨʁ ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧɚ:

7.ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ ɤɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɪɚɱɭɧ:

8.ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧ ɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬʁɟɜ:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9.ɇɚɜɟɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɠɟ ɭɡ ɡɚɯɬʁɟɜ:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
ɍ __________________
Ⱦɚɬɭɦ: ____________ 2014. ɝɨɞ.

____________________________
ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ

02. јул 2014.

Службени гласник Града Бијељина

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈ ȻȺɇɄȺɆȺ
ɁȺ__ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɈɌɄɍɉ ȼɈȶȺ ɂ ɉɈȼɊȶȺ__

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

ȳɆȻ/ȳɂȻ

ɊȻɉȽ

Ɇʁɟɫɬɨ

ɜ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ɉɩɲɬɢɧɚ/Ƚɪɚɞ: ____________________________________________
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ
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ɇɚɡɢɜ ɨɪɝ. ɨɬɤɭɩɚ:__________________________
ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

ȼɪɫɬɚ
Ɉɬɤɭɩ.
ɉɪɨɢɡɜ.

Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɩɪɨɢɡɜ.
ɩɨ
ɤɥɚɫɚɦɚ
(ɤɝ).

Ɉɬɤɭɩ
ɧɚ
ɰʁɟɧɚ
ɭ
ɄɆ

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢ.
__%
(ɄɆ)

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ
/
Ɉɬɤɭɩɧ
ɢ ɛɥɨɤ

Ȼɪɨʁ ɬɟɤɭʄɟɝ
/ ɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1ɨ.
11.
.....
ɍɄɍɉɇɈ:
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧʁɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ

Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ

ȳɆȻ / ȳɂȻ

ɝ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ: ____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɋɉɂɋȺɄ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɇɚɜɟɫɬɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ: ɈɊȽȺɇɂɁ.ɈɌɄɍɉ ȼɈȶȺ ɂ ɉɈȼɊȶȺ___
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɬɤɭɩɚ:_______________________________
ȳɂȻ: _________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:__________________________________________

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɊȻɉȽ

Ʉɨɥ. ɭɝɨɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
(ɤɝ)
ȼɪɫɬɚ ɢ
Ʉɥɚɫɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
ɭ ɤɝ

ɉɨɜɪ.
ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ
ɫɚ
Ɉɬɤɭɩʂ

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1ɨ
11
...
ɍɄɍɉɇɈ:
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
______________________
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈ ȻȺɇɄȺɆȺ
ɁȺ__ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɈɌɄɍɉ ȾɍȼȺɇȺ__

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ

ȳɆȻ/ȳɂȻ

ɊȻɉȽ

Ɇʁɟɫɬɨ

ɞ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ɉɩɲɬɢɧɚ/Ƚɪɚɞ.____________________________________________
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

02. јул 2014.

ɇɚɡɢɜ ɨɪɝ. ɨɬɤɭɩɚ:__________________________
ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________
ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨ
ɍɝɨɜɨɪɭ
(ɯɚ)

Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɞɭɜɚɧɚ
(ɤɝ)

ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ /
Ɉɬɤɭɩɧɢ
ɛɥɨɤ

Ȼɪɨʁ ɬɟɤɭʄɟɝ /
ɠɢɪɨ-ɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1ɨ
11
...
ɍɄɍɉɇɈ:
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧʁɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ

Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ

ȳɆȻ / ȳɂȻ

ɻ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ: ____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɋɉɂɋȺɄ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɇɚɜɟɫɬɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ: ɈɊȽȺɇɂɁ.ɈɌɄɍɉ ȾɍȼȺɇȺ__
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɬɤɭɩɚ:_______________________________
ȳɂȻ: _________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:__________________________________________

Ɋɟɞ.
ɛɪ.

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɊȻɉȽ

Ʉɨɥ.
ɨɬɤɭɩʂ.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
(ɤɝ)

ɉɨɜɪɲ.
ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ
ɫɚ
ɨɬɤɭɩʂ.

Ȼɪɨʁ
ɨɬɤɭɩɧ.
Ȼɥɨɤɚ/
ɪɚɱɭɧɚ

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1ɨ
11
...
ɍɄɍɉɇɈ:
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɩɪɢʁɚɜɭ.
Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_______________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
______________________
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Службени гласник Града Бијељина

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
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ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɈȻɊȺɑɍɇȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇȿ ɄȺɆȺɌȿ

ɟ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ƚɪɚɞ:ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧ ɛɚɧɤɟ:_________________________________________

ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

Ɋ/ɛ

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɦɟ ɢ ɂɦɟ

ȳɆȻ

Ɇʁɟɫɬɨ

Ȼɪɨʁ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɥɚɫɦɚ.

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɜɪɚɬɚ

ɂɡɧɨɫ
ɤɪɟɞɢɬɚ

Ƚɨɞɢɲʃɚ
ɤɚɦɚɬɚ
%

Ɉɛɪɚɱɭɧ
ɤɚɦ.
ɄɆ

Ɋɟɝɪɟɫɢɪ
ɤɚɦ.
___%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ȼɪɨʁ ɬɟɤ./
ɠɢɪɨ-ɪɚɱ.
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ
12.

ɇɚɦʁ.
kɪɟɞ.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: 7. ɭɩɢɫɚɬɢ ɞɚɬɭɦ ɞɨɫɩɢʁɟʄɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ( ɞɚɧ,ɦʁɟɫɟɰ,ɝɨɞɢɧɚ)
11. ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɚ ɛɚɧɤɨɜɧɚ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɤɚɦɚɬɚ.
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ.
Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________
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Ɉɛɪɚɡɚɰ ɠ.

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ / ɧɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:______________________________________________
ȳɆȻ/ȳɂȻ:

ɊȻɉȽ:
Ⱥɞɪɟɫɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ/ɫʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ:______________________________________
Ƚɪɚɞ: ȻɂȳȿȴɂɇȺ
Ɍɟɥɟɮɨɧ:____________________________________________
Ⱦɚɬɭɦ:

ɂɁȳȺȼȺ
Ja , __________________________, ɩɨɞ ɩɭɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
(ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ)

ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ :

_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(ɫɜɪɯɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡʁɚɜɚ)

.

ɂɡʁɚɜɚ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɝɪɚɪɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ 2014. ɝɨɞɢɧɢ, ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɡɚ 2014.ɝɨɞɢɧɭ.

____________________________
( ɫ.ɪ. ɩɨɬɩɢɫ)
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤ ɢɡʁɚɜɟ ɧɚɜɟɞɟ ɧɟɬɚɱɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɧɚɱɢɧɭ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɡɚ 2014.ɝɨɞɢɧɭ ɛɢʄɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ
ɫɜɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.

23
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Службени гласник Града Бијељина

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
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ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅ. ɆɂɅɈɒȺ ɈȻɂɅɂȶȺ 51/ɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɈȻɊȺɑɍɇȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇȿ ɄȺɆȺɌȿ ɁȺ
ɁȺȾɊɍȽȿ ɄɈȳȿ ȼɊɒȿ ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɈɌɄɍɉ ɉɈȼɊȶȺ ɂ ȼɈȶȺ

ɡ.

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɬ:_____________
Ⱦɚɬɭɦ: _______________

ɇɚɡɢɜ ɛɚɧɤɟ:_______________________________________________
Ƚɪɚɞ:ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȳɂȻ: ____________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ – Ɍɟɥ:______________________________

Ɋ/ɛ

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞ.
ɡɚɞɪɭɝɚ

ȳɂȻ

Ɇʁɟɫɬɨ

Ȼɪɨʁ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɥɚɫɦɚ.

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɜɪɚɬɚ

ɂɡɧɨɫ
ɤɪɟɞɢɬɚ

Ƚɨɞɢɲʃɚ
ɤɚɦɚɬɚ
%

Ɉɛɪɚɱɭɧ
ɤɚɦ.
ɄɆ

Ɋɟɝɪɟɫɢɪ
ɤɚɦ.
___%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ȼɪɨʁ ɬɟɤ./
ɠɢɪɨ-ɪɚɱ.
ɞɚɜɚɨɰɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ
12.

ɇɚɦʁ.
kɪɟɞ.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: 7. ɭɩɢɫɚɬɢ ɞɚɬɭɦ ɞɨɫɩɢʁɟʄɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ( ɞɚɧ,ɦʁɟɫɟɰ,ɝɨɞɢɧɚ)
10. ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɚ ɛɚɧɤɨɜɧɚ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɤɚɦɚɬɚ.
ɉɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɬɜɪɞɢɦ ɞɚ ɫɭ ɬɚɱɧɢ ɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɧɟɬɢ ɭ ɨɜɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ.
Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_____________________

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
________________________________
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На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 15.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12),
члана 43. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62. став 1. тачка л) Статута Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), тачке 16. и 17. Упутства о
јединственој методологији за процјену штете од елементарних
непогода („Службени гласник Републике Српск“, број: 16/04),
члана 2. став 4. Уредбе о приоритетној помоћи за санацију
штете на стамбеним објектима изазване поплавама у
Републици Српској у мају 2014. године Градоначелник Града
Бијељина дана 27. јуна 2014. године, д о н и о ј е:

мјесецу 2014. године на подручју Града Бијељина настале
на стамбеним просторима стамбеног објекта који су били
опремљени предметима домаћинства и који су служили за
становање и добрима у домаћинству (намјештај, апарати
и други предмети у домаћинству ) у власништву грађана,
именују се:
КООРДИНАТОРИ ТИМОВА:
1) ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
2) ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ
ТИМ БРОЈ 1:
1) ИБРАХИМ БЕГОВИЋ
2) МЛАЂАН ЈОВАНОВИЋ

РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ
ПРОУЗРОКОВАНЕ ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМПОПЛАВАМА У МАЈУ МЈЕСЕЦУ 2014. ГОДИНЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА НАСТАЛЕ НА
СТАМБЕНИМ ПРОСТОРИМА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
КОЈИ СУ БИЛИ ОПРЕМЉЕНИ ПРЕДМЕТИМА
ДОМАЋИНСТВА И КОЈИ СУ СЛУЖИЛИ ЗА
СТАНОВАЊЕ И ДОБРИМА У ДОМАЋИНСТВУ
I
У Комисију за попис и процјену штете
проузроковане елементарном непогодом- поплавама у мају

ТИМ БРОЈ 2:
1) МИЛЕНКО ЈОКАНОВИЋ
2) БОРО НОВАКОВИЋ
ТИМ БРОЈ 3:
1) БОЈАН МОЈИЋ
2) САМЕР ЕЛ ЦХЕKХ
ТИМ БРОЈ 4:
1) ЉУБИНКО СТЕВАНОВИЋ
2) ДРАГАН ВАСИЋ
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ТИМ БРОЈ 5:
1) МИЛАН ВУЧКОВИЋ
2) ДРАГАН ЈЕВТИЋ
ТИМ БРОЈ 6:
1) ВУЈАДИН ЈОВИЋ
2) ДРАГОСЛАВ ИВАНОВИЋ
ТИМ БРОЈ 7:
1) МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ
2) БИЉАНА ЉОТИЋ
ТИМ БРОЈ 8:
1) РАДОВАН ПЕТРОВИЋ
2) ЗОРАН ЈОЦИЋ
ТИМ БРОЈ 9:
1) АЛЕКСАНДАР РЕСАНОВИЋ
2) ЈАСНА АБДУЛАХАГИЋ

02. јул 2014.

II
Процјена штете на стамбеним објектима и добрима
у домаћинству из члана 1. овог Рјешења врши се на основу
Упутства о јединственој методологији за процјену штете
од елементарних непогода («Службени гласник Републике
Српске», број: 16/04).
За евидентирање процјене штете примјењиваће се
следећи обрасци:
1. штета на грађевинском објекту - образац Ш-01 , и
помоћни образац Ш-ПОМ,
2. штета на осталим средствима и добрима ( добра у
домаћинству) -образац Ш-03.
III
Задатак Комисије је да изврши директни увид и
процјену штете на стамбеном објекту и уништеним добрима
у домаћинству, и након тога попуни одговарајуће обрасце.

ТИМ БРОЈ 10:
1) БОЖИДАРКА МАТКОВИЋ
2) ВИКТОР АЛЕКСИЋ

IV
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење број: 02-014-1-515/14 од 21. маја 2014. године
(„Службени гласник Града Бијељине“, број: 10/2014 ).

ТИМ БРОЈ 11:
1) БОЈАНА ВУЈОВИЋ
2) ЈЕЛЕНА ГЛИШИЋ

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

ТИМ БРОЈ 12:
1) МИЛЕНКО ПЕТРИЧЕВИЋ
2) МИЛИСАВ ЛАКИЋ

Број: 02-014-1-767/14
Бијељина,
Датум, 27. јун 2014.године

ТИМ БРОЈ 13:
1) ЈАДРАНКО ВИШЊИЋ
2) ИВАНА ЉУБИНКОВИЋ
ТИМ БРОЈ 14:
1) ДРАГИША ЈОВИЧИЋ
2) БОБАН ЈОЦИЋ
ТИМ БРОЈ 15:
1) СТОЈАН ЈОВОВИЋ
2) ВИНКО ЈЕЛИЋ
ТИМ БРОЈ 16:
1) ДРАГАН ПЕРИЋ
2) ЈОВАНКА ЂУРЂЕВИЋ
ТИМ БРОЈ 17:
1) СТЕВО БОЖИЋ
2) ОГЊЕН ГАВРИЋ
ТИМ БРОЈ 18:
1) МИЋО ТОДОРОВИЋ
2) СЛАВКО БОЈАНИЋ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 15.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12),
члана 43. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), и члана 62. став 1. тачка ј) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и
27/13) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ НА ШКОЛСКИМ И И ДРУГИМ
ОБРAЗОВНО-ВАСПИТНИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ
ПРЕТПЈЕЛИ ШТЕТУ УСЛЕД ПОПЛАВЕ
I
У комисије за утврђивање и процјену штете на
школским и другим образовно- васпитним објектима који
су претпјели штету услед поплаве по установама именују се:
1. ОШ „Петар Кочић“ Бродац

ТИМ БРОЈ 19:
1) ВОЈНА ЈЕЛАЧИЋ
2) ЗДЕНКО МАТИЋ

- Огњен Гаврић, предсједник,
- Александар Стефановић, члан и
- Радован Бикић, члан

ТИМ БРОЈ 20:
1) АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ
2) ДАРКО ГАШЕВИЋ

2. ОШ „Дворови“ Дворови
- Огњен Гаврић, предсједник,
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- Александар Стефановић, члан и
- Јелица Зекић, члан
3. ОШ „Свети Сава“ Бијељина
- Огњен Гаврић, предсједник,
- Александар Стефановић, члан и
- Иванка Тешић, члан
4. ОШ „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина
- Огњен Гаврић, предсједник,
- Александар Стефановић, члан и
- Васо Митрић, члан
5. Средња стручна школа Јања
- Огњен Гаврић, предсједник,
- Александар Стефановић, члан и
- Нада Голијанин, члан
6. Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина
- Огњен Гаврић, предсједник,
- Александар Стефановић, члан и
- Јока Арсеновић, члан
II
Задатак Комисија је да утврди и процијени штету
насталу услед поплаве у образовно-васпитним установама
наведеним у тачки I од редних бројевa 1. до 6. овог Рјешењa и
Градоначелнику Града Бијељина достави извјештај о истом.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-339-6/2014
Бијељина,
Датум, 26. јун 2014.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 63. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНОГ
ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именују се чланови Сталног Привредног савјета
града Бијељина, у следећем саставу:
1. Светозар Михајловић, директор ‘’ДУВАН’’ а.д.
2. Ђорђе Славињак , директор ‘’СПЕКТАР ДРИНК’’ а.д.
3. Љубиша Росић, директор ‘’ЗП КОМЕРЦ’’ д.о.о.
4. Војислав Косановић, директор ПД ‘’СЕМБЕРИЈА,
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5. Предраг Перковић, директор ‘’ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА’’ а.д.
6. Гаврило Бобар, власник ‘’БОБАР ОСИГУРАЊЕ’’ а.д.
7. Светозар Остојић, директор ‘’МЕГА ДРВО’’ д.о.о.
8. Борис Станишић, директор ‘’BORIS GLASS’’ д.о.о.
9. Славиша Мијатовић, директор ‘’ЖИТОПРОМЕТ’’ а.д.
10. Димитрије Савић,
директор ‘’САВИЋ
КОМПАНИ’’ д.о.о.
11. Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника
12. Предраг Јовић, начелник Одјељења за привреду
и пољопривреду
13. Перо Танасић, директор ‘’ТАНАСИЋ’’ д.о.о.
14. Михајло Видић, предсједник Подручна
привредна комора Бијељина,
II
Савјетодавни одбор града (Привредни савјет) је
стално тијело које има следеће функције:
• Прати сва питања која су од интересу за привреду и
локални економски развој и предлаже локалној самоуправи
активности и унапређење процедура
• Прати и процјењује извршење пројеката и
стратегије за локални економски развој
• Врши ревизију стратешког плана и планова
имплементације
• Пружа савјетодавну подршку Градоначелнику
приликом одлучивања у вези економског развоја и развојних
програма
• Пружа подршку Канцеларији за локални
економски развој
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-4/14
Бијељина
Датум, 23. јун 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈА „ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2014“
И ДАН ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Одбор за припрему манифестација
„Пантелински дани 2014“ и Дан Града Бијељина у
саставу:
1. Мићо Мићић, предсједник Одбора
2. Драган Ђурђевић, замјеник предсједника
3. Хусо Зечкановић, члан
4. Славко Башић, члан
5. Милорад Софренић, члан
6. Миленко Вићановић, члан
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7. Славиша Марковић, члан
8. прото Љубо Богдановић, члан
9. Славка Митровић, члан
10. Митар Шкорић, члан
11. Борислав Гркинић,члан
12 Мирко Бабић, члан
13. Душанка Новаковић, члан
14. Синиша Бошковић, члан
15. Милијанко Михољчић, члан
16. проф. др Десанка Тракиловић, члан
17. прото Драган Пејчић, члан
18. Владо Симић, члан
19. Миладин Гаврић, члан
20. Јован Љубојевић, члан
21. Славиша Савић, члан
22. Бранка Марковић-Савчић, члан
23. Јован Цвјетковић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у Службеном гласнику Града Бијељина.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02- 633-1/14
Бијељина,
Датум, 5. јуни 2014. год.

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 3. Одлуке о
стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени
гласник општине Бијељина“, број 14/06) и члана 39. став 1.
Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање
студената и ученика, финансирање научноистраживачког
рада и награђивање ученика и наставника („Службени
гласник општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09, и 23/13),

02. јул 2014.

Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2013/2014. ГОДИНИ ЗА
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И
НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА КОЈИ СУ ДОБИЛИ УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ
МЕНТОР, САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК
I
У наставној 2013/2014. години утврђују се следећи
износи једнократних новчаних награда:
1. За ученике генерације основних и средњих школа
............................................................................................ 100,00 КМ
2. За наставнике основних и средњих школа који су
добили унапређење у струци ментор, савјетник или виши
савјетник ......................................................................... 100,00 КМ
II
Саставни дио овог Закључка су овјерени спискови
са јединственим матичним бројевима и износима награда
проглашених ученике генерације основних и средњих
школа на подручју Града Бијељина и наставника основних и
средњих школау који су школској 2013/2014. години добили
унапређење у струци ментор, савјетник или виши савјетник.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-61-2/2014
Бијељина,
Датум, 17. јун 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

02. јул 2014.
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Број 12 - Страна 25

Број 12 - Страна 26

Службени гласник Града Бијељина

02. јул 2014.

САДРЖАЈ
14. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-н1
03/14

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-н-03/14 8
15. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

2. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
СЗП-н-04/14

РОБА

ШИФРА:
1

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-14 (3
лота)-п2-лот 2-У1/13
8

3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
СЗП-н-03/14

РОБА

16. РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ШИФРА:
2

4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-14 (3
2
ЛОТА)-П2-ЛОТ 2-У1/13
5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН3
03/14
6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
СЗП-н-05/14

РОБА

ШИФРА:
3

7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КГН-н-03/14

УСЛУГА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2014. ГОДИНУ
8
17. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ
ЕЛЕМЕНТАРНОМ
НЕПОГОДОМПОПЛАВАМА
У
МАЈУ
МЈЕСЕЦУ
2014. ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА НАСТАЛЕ НА СТАМБЕНИМ
ПРОСТОРИМА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
КОЈИ
СУ
БИЛИ
ОПРЕМЉЕНИ
ПРЕДМЕТИМА
ДОМАЋИНСТВА
И
КОЈИ СУ СЛУЖИЛИ ЗА СТАНОВАЊЕ И
ДОБРИМА У ДОМАЋИНСТВУ
21

ШИФРА:
4

18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
4
ШИФРА: ДД-06-п1/14

ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ
НА ШКОЛСКИМ И ДРУГИМ ОБРАЗОВНОВАСПИТНИМ ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ
ПРЕТРПЈЕЛИ ШТЕТУ УСЛЕД ПОПЛАВЕ

8. ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ

9. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ДД-04-п1/14

19. РЈЕШЕЊЕ

5

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
СТАЛНОГ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
22

10. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-07(2
5
ЛОТА)/14
11. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
6
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-17/14
12. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-н-01 (2
7
лота)/14
13. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-н-04/14 7

20. РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА
ЗА
ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„ПАНТЕЛИНСКИ ДАНИ 2014“ И ДАН
ГРАДА БИЈЕЉИНА
23

21. ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ

ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ
НАГРАДЕ
У НАСТАВНОЈ 2013/2014. ГОДИНИ ЗА
УЧЕНИКЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА И НАСТАВНИЦИМА
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ
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МЕНТОР, САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ
САВЈЕТНИК
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