Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

03. мај 2018. године

На основу члана 14. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник Републике Српске, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27. априла
2018. године, донијела је
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17/18 од 27. марта 2018. године, објављена у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, број: 7/18 од 28. марта 2018.
године.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О
ПОКРИЋУ ДЕФИЦИТА ПО ГОДИШЊЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се покриће дефицита буџета исказаног по
Годишњем финансијском извјештају буџета за 2017. годину
у износу од 1.457.718,00 КМ.
Члан 2.
Покриће дефицита у износу од 1.457.718,00 ће
се вршити смањењем буџетске потрошње и из редовних
буџетских прихода у 2018. години
Члан 3.
Ова Одлука ст упа на снагу осмог дана од
дана објављивања у” Службеном гласнику Града
Бијељина.”
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-29/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број: 01-022-31/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 6) Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) и 6) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној
дана 27. априла 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
усвајању Урбанистичког плана града Бијељина, број: 01-02218/18 од 27. марта 2018. године, објављена у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, број: 7/18 од 28. марта 2018.
године.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 6) Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) и 6) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној
дана 27. априла 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
усвајању Просторног плана града Бијељина, број: 01-022-

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-32/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 6)
Закона о локалној самoуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2)
тачка 2) и 6) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
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Бијељина, на 17. сједници одржаној дана 27. априла
2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ
I
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
усвајању Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, број: 01022-19/18 од 27. марта 2018. године, објављена у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, број: 7/18 од 28. марта 2018.
године.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

03. мај 2018.

На основу члана 75. став 1. и 2. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 92/09,
121/12 и 74/17), а у складу са чланом 14. Правилника о мјерама
заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања
зона санитарне заштите („Службени гласник Републике
Српске“, број: 76/16), члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
Програма санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и
резервама подземних вода за извориште „Грмић“ израђеног
од стране Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука и
„ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Бања Лука из августа 2016.
године, Скупштина Града Бијељине на 17. сједници одржаној
дана 27. априла 2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „ГРМИЋ“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-33/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној
дана 27. априла 2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О
ДОДЈЕЛИ
НА
КОРИШЋЕЊЕ,
УПРАВЉАЊЕ
И
ОДРЖАВАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.Ч. БРОЈ 3280,
К.Ч. БРОЈ 3734/1 И К.Ч. БРОЈ 3734/2 СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА
2 И ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА ВЛАСНИШТВО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о додјели на коришћење, управљање
и одржавање непокретности означене као к.ч. 3280, к.ч.
број 3734/1 и к.ч. број 3734/2 све к.о. Бијељина 2 и опреме
у објектима власништво Града Бијељина, број 01-022-40/14
од 20. марта 2014., („Службени гласник Града Бијељина“,
број 5/14, 11/15 и 3/16), у члану 1. ставу 3. и 4. ријечи
„Омладински савјет“ замјењују се ријечима „Омбдусман за
дјецу Републике Српске у Бијељини“.
Члан 2.
У осталом дијелу одлука остаје непромијењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-30/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне санитарне
заштите изворишта воде за пиће “Грмић” (у даљем тексту:
Извориште), са којег се врши снабдијевање водом за пиће
потрошача на подручју Града Бијељина, величина и границе
зона санитарне заштите, мјере и режими заштите, надзор
над спровођењем ове одлуке, казнене одредбе и друга
питања од интереса за спровођење санитарне заштите
Изворишта.
Члан 2.
Извориште „Грмић“ налази се у јужном дијелу града
Бијељина.
Члан 3.
Заштита изворишта врши се успостављањем и
одржавањем зона санитарне заштите и заштитних мјера,
које су утврђене у складу са локалним условима, на основу
до сад изведених истражних радова.
Члан 4.
Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних
мјера врши се у циљу заштите вода изворишта од свих
видова загађења и штетних утицаја који могу неповољно
дјеловати на здравствену исправност воде за пиће или на
издашност изворишта.
Члан 5.
Урбанистичко уређење простора, грађење,
привредне, пољопривредне и друге дјелатности могу се
вршити само на начин и у мјери који су утврђени овом
одлуком.
Привредна друштва, градски органи управе, друга
правна лица и грађани дужни су придржавати се одредби
ове одлуке и примјењивати прописане мјере заштите.
II ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ
Члан 6.
У складу са Законом о заштити вода (Службени
гласник Републике Српске број: 50/06, 92/09), извориште
“Грмић” представља извориште подземних вода у збијеној
издани са међузрнским типом порозности, а према
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Правлинику о мјерама заштите, начину одређивања,
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите
(Службени гласник Републике Српске, број: 76/16) за
извориште “Грмић” утврђују се три зоне санитарне заштите
и то:
1. Зона непосредне заштите - зона најстрожијег
режима заштите;
2. Зона уже заштите - зона ограниченог режима
заштите;
3. Зона шире заштите - зона благог режима заштите.
1. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ
(ЗОНА НАЈСТРОЖИЈЕГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ - ЗОНА
ИЗВОРИШТА)
Члан 7.
Подручје ове заштитне зоне обухвата простор око
свих бунара на изворишту Грмић. Непосредна зона заштите
представља монопростор из једног дијела.
Члан 8.
Парцеле које се налазе у зони непосредне заштите
су издвојене по Катастарским општинама како слиједи:
Непосредна зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:
4193
4820/2
4194
4192
4819
Непосредна зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:
1222/7
1222/8
1222/5
1223
Непосредна зона санитарне заштите – К.О. Амајлије:
1422/88 дио парцеле
1900 дио парцеле пута
Члан 9.
На подручју зоне непосредне заштите изворишта
„Грмић“ налазе се бунари са припадајућом опремом:
1. Постојећи бунари: Б-2 Натега, Б-3 Натега, Б-7,
Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17
2. Планирани бунари: Б-18, Б-19 и Б-20
Поред објеката из претходног става овог члана,
на подручју зоне непосредне заштите изворишта „Грмић“
могу се уз примјену прописаних мјера заштите, градити
или налазити и други водопривредни објекти, као што су
водозахватни објекти, резервоари, пумпне станице, трафостанице, прилазни путеви и други објекти који су неопходни
за рад система за водоснабдијевање.
Члан 10.
Водопривредни и други објекти из члана 9. ове
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одлуке и њима припадајућа опрема у власништву су АД
„Водовод и канализација” Бијељина.
АД „Водовод и канализација“ Бијељина и Град
Бијељина надлежани су за спровођење свих заштитних мјера
прописаних овом одлуком на подручју зоне непосредне
заштите.
Град Бијељина је дужан да донесе мјере и поступке,
као и унапријед да одреди која ће дежурна служба са
именованим одговорним лицем водовода бити надлежна за
координацију и спровођење активности санације у случају
хаварије.
Члан 11.
Подручје зоне непосредне заштите мора бити
заштићено од неовлашћеног приступа оградом, као и
другим потребним мјерама физичке заштите и осигурања.
Ограда из претходног става овог члана мора бити
изведена на начин да спријечи неовлашћени или насилни
улазак на подручје зоне непосредне заштите.
Члан 12.
АД “Водовод и канализација’’ Бијељина дужно је на
одговарајући начин обиљежити зону непосредне заштите,
што нарочито укључује назив изворишта и заштитне
зоне, назив АД „Водовод и канализација“ Бијељина, број
дежурног телефона за хитне случајеве и упозорење о
забрани неовлашћеног приступа.
Члан 13.
Приступ на подручје зоне непосредне заштите
дозвољен је само овлашћеним особама, што укључује
запослене АД „Водовод и канализација“ Бијељина који
стално или повремено раде унутар ове зоне и надлежним
инспекцијским органима у току вршења редовних или
ванредних контрола ове зоне, као и другим лицима уз
посебно одобрење АД “Водовод и канализација’’ Бијељина.
Сва лица из претходног става овог члана морају
посједовати одговарајуће пропуснице како би могла
приступити простору зоне непосредне заштите. Врсте
пропусница и услови њиховог издавања утврђују су општим
актима АД „Водовод и канализација“ Бијељина.
Члан 14.
Лица која повремено раде на објектима унутар зоне
непосредне заштите морају бити подвргнута периодичним
љекарским прегледима, у складу са одговарајућим
прописима о санитарној заштити.
Члан 15.
На подручју зоне непосредне заштите изворишта,
забрањују се све активности које нису у директној вези са
нормалним радом и одржавањем водозахватних објеката.
Активности које се проводе у циљу нормалног рада и
одржавања водозахватних објеката не смију штетно
дјеловати на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, АД
„Водовод и канализација“ Бијељина дужно је да земљиште у
зони непосредне заштите засије травом и растињем плитког
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и везаног корјења, при чему је најстрожије забрањена
употреба природног или вјештачког ђубрива, хемијских
средстава за заштиту биља, као и других агротехничких
средстава.
2. УЖА ЗАШТИТНА ЗОНА
(ЗОНА ОГРАНИЧЕНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ)
Члан 16.
Парцеле које улазе у ужу зону санитарне заштите су
пописане према Катастарским општинама.
Ужа зона санитарне заштите – К.О. Амaјлије:
1422/135 дио парцеле
1422/136 дио парцеле
1422/137 дио парцеле
1422/138 дио парцеле
1422/139 дио парцеле
1422/140 дио парцеле
1422/86 дио парцеле
1422/189 дио парцеле
1422/188 дио парцеле
1422/113 дио парцеле
1422/80 дио парцеле
1422/109 дио парцеле
1422/110 дио парцеле
1422/92 дио парцеле
1422/88 дио парцеле
1422/87 дио парцеле
1422/157 дио парцеле
1422/158 дио парцеле
1422/91
1422/84
1422/81 дио парцеле
1422/184 дио парцеле пута
1900 дио парцеле пута
Ужа зона санитарне заштите – К.О. Патковача:
1663 дио парцеле пута
1070 дио парцеле
1079 дио парцеле
1664 дио парцеле пута
1056
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1054
1052
1074
1057 дио парцеле
1661
1063 дио парцеле
1064 дио парцеле
1065 дио парцеле
1066 дио парцеле пута
1067 дио парцеле
1068
1069 дио парцеле
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1062 дио парцеле пута
1073
1075
1076
1077
1078
1055
Ужа зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:
1215 дио парцеле
1214 дио парцеле
1212 дио парцеле
1211 дио парцеле
1209 дио парцеле
1401 дио парцеле пута
1177 дио парцеле
1247 дио парцеле пута
1248 дио парцеле
1249 дио парцеле
1250 дио парцеле
1251 дио парцеле
1252 дио парцеле
1253 дио парцеле
1254 дио парцеле
1255 дио парцеле
1242
1230
1231
1222/3
1220
1219 дио парцеле
1218 дио парцеле
1217 дио парцеле
1216 дио парцеле
1210 дио парцеле
1241
1240
1239
1238
1237
1221/2
1228
1227
1226
1221/1
1222/4
1233/1
1232/1
1222/1
1222/2
1402
1236
1229
1403
1175 дио парцеле
1174 дио парцеле
1399 дио парцеле пута
Ужа зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:
4890 дио парцеле
4892 дио парцеле
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4899 дио парцеле
4898 дио парцеле
4897 дио парцеле
4921 дио парцеле
4922 дио парцеле
4923 дио парцеле
4827/2 дио парцеле
4771 дио парцеле
4443 дио парцеле
4229/1 дио парцеле
4757 дио парцеле
4189/4 дио парцеле
4187/3 дио парцеле
4246 дио парцеле
4169/2 дио парцеле
4169/3 дио парцеле
4158 дио парцеле
4148/1 дио парцеле
4126/3 дио парцеле
4123 дио парцеле
4124 дио парцеле
4125/1 дио парцеле
4225
4224/1
4211
4216
4221
4218
4181 дио парцеле
4145
4143
4126/2
4140 дио парцеле
4141 дио парцеле
4159
4222
4220
4146
4182 дио парцеле
4180 дио парцеле пута
4169/1
4175 дио парцеле
4173
4190 дио парцеле пута
4189/1
4189/2
4187/1
4172 дио парцеле
4188 дио парцеле
4207/2
4206
4208
4213
4212
4214
4215
4217/1
4245/2 дио парцеле
4144/2
4144/1
4149 дио парцеле
4156 дио парцеле
4166 дио парцеле
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4223
4219/2
4219/1
4217/2
4183 дио парцеле
4189/3
4187/2
4184 дио парцеле
4186 дио парцеле
4185 дио парцеле
4142
5191
4448 дио парцеле
4226
4228
4227
4450 дио парцеле
4444
4446 дио парцеле
4447
4201 дио парцеле
4449 дио парцеле
4836 дио парцеле
4833 дио парцеле
4823/2
4806 дио парцеле
4826
4197
4200 дио парцеле
4782 дио парцеле
4783 дио парцеле
4797 дио парцеле
4815
4816
4894
4895
4202
4893
4811/1
4835 дио парцеле
4800 дио парцеле
4780 дио парцеле
4791 дио парцеле
4814
4823/1
4896
4825
4445 дио парцеле
4196
4761/1 дио парцеле
4761/2 дио парцеле
4235/3 дио парцеле
4209
4210
4229/4 дио парцеле
4229/3 дио парцеле
4229/2 дио парцеле
4229/5
4229/7
4229/6
4810 дио парцеле
4808/1 дио парцеле
4126/1 дио парцеле
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4820/1
4821/1
4891 дио парцеле
4203
4205
4204/2
4204/3
4204/4
4204/1
5192 дио парцеле пута
4811/2
4822/2
4822/1
4824
4831 дио парцеле
4161/1 дио парцеле
4191
4224/2
4827/1
4812/2 дио парцеле
4813 дио парцеле
4812/3 дио парцеле
4807 дио парцеле пута
4817/2
4817/1
4818/1
4818/2
5189 дио парцеле пута
4767/1 дио парцеле
4207/1
Члан 17.
На подручју уже заштитне зоне изворишта
„Грмић“ забрањено је извођење радова, изградња објеката
и обављање активности којима се могу загадити воде до
изворишта, а нарочито:
1. извођење свих активности које су забрањене у
Зони шире заштите;
2. изградња индустријских погона, занатских
радњи, пољопривредних објеката и складишта грађевинског
супстанцала, осим мањих погона који не употребљавају и не
производе опасне и штетне материје;
3. изградња путева, жељезничких пруга,
паркиралишта и резервоара било које намјене, уколико се за
ту дионицу не добије водопривредна сагласност или дозвола
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
4. изградња колектора канализације, осим
непропусног, који служи само за објекте који су на том
подручју.
5. изградња рибњака што укључује и рибњаке на
отвореним водотоцима гдје је директна веза површинских
и подземних вода;
6. изградња терена за камповање, спортских терена,
туристичких и стамбених објеката колективног становања;
7. транспорт радиоактивних или других за воду
штетних и опасних супстанци, без посебних најава и
спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та
подручја, и уз спровођење плана за акцидентна загађивања;
8. свако ускладиштење нафте и нафтних деривата;
9. свака рударска и грађевинска дјелатност којом
се оштећује заштитни покров или омогућује отворено
сакупљање воде;
10. отварање шљунчара и пјешчаника, тресетишта,
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позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било
којих пољопривредних и шумарских захвата којима би
могла бити оштећена активна зона тла или смањена дебљина
кровине, поспјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи
које то спречавају;
11. постављање торова, осим испаше;
12. отворено ускладиштење и примјена вјештачког
ђубрива и других пестицида и средстава за регулисање и
раст биљака.
13. логоровање и купање у површинским водама;
14. прање возила, радних машина и уређаја, као и
замјена уља, резервних дијелова и сл.;
15. отварање нових гробља и укопавање на
постојећим гробљима;
16. површинско и дубинско минирање;
17. употреба земљишта у пољопривредне сврхе,
осим ливада и органске производње ратарских биљака без
коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.
Члан 18.
На подручју уже заштитне зоне могу остати већ
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти
за узгој стоке и перади који су изведени уз ове стамбене
објекте.
На објектима из претходног става дозвољени
су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са
условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране
надлежног органа.
Санитарне отпадне воде из објеката на подручју уже
заштитне зоне из става 1. овог члана морају се прикупљати
и транспортовати прописно пројектованим и изведеним
канализационим системом. Канализациони систем мора
бити водонепропустан на подручју уже заштитне зоне.
У случајевима када се не врши пречишћавање
прикупљених санитарних отпадних вода из претходног
става овог члана, санитарне отпадне воде морају се
испустити изван подручја уже заштитне зоне изворишта
„Грмић“.
Члан 19.
На подручју уже заштитне зоне изворишта,
забрањују се све активности које нису у директној вези са
нормалним радом и одржавањем водозахватних објеката.
Активности које се проводе у циљу нормалног рада и
одржавања водозахватних објеката не смију штетно
дјеловати на извориште.
Изузетно од одредаба става 1. овог члана, допуштају
се сљедеће активности у обиму који не утиче на квалитет
подземне воде на изворишту:
1. некомерцијални узгој траве, при чему се
дозвољава употреба природног и вјештачког ђубрива у
обиму који не угрожава квалитет воде на изворишту;
2. провођење канализације и других инсталација,
које служе за нормалан рад објеката за водоснабдијевање,
у којем случају је одговарајућим пројектним и извођачким
рјешењима потребно осигурати да те инсталације не могу
угрозити извориште;
3. кретање становништва без ограничења и
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контролисане рекреативне активности, што може укључити
стазе за шетњу, џогинг и вожњу бицикала, паркове за шетњу
и сједење и сл., при чему није дозвољена изградња спортских
и рекреационих објеката;
4. одржавање постојећих објеката, усмјерено
на обезбјеђење правилног функционисања постојећих
објеката, првенствено са аспекта прихвата и одвођења
отпадних вода, те уклањања чврстог отпада, при чему није
дозвољена промјена намјене објеката.
3. ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ
(ЗОНА БЛАГОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ)
Члан 20.
Шира зона санитарне заштите – К.О. Амaјлије:
1422/100 дио парцеле
1422/101 дио парцеле
1422/109 дио парцеле
1422/110 дио парцеле
1422/113 дио парцеле
1422/135 дио парцеле
1422/136 дио парцеле
1422/137 дио парцеле
1422/138 дио парцеле
1422/139 дио парцеле
1422/140 дио парцеле
1422/141 дио парцеле
1422/142 дио парцеле
1422/143
1422/144
1422/145
1422/146
1422/147
1422/148
1422/157 дио парцеле
1422/158 дио парцеле
1422/184 дио парцеле пута
1422/185 дио парцеле пута
1422/187
1422/188 дио парцеле
1422/189 дио парцеле
1422/75 дио парцеле
1422/80 дио парцеле
1422/81 дио парцеле
1422/82 дио парцеле
1422/86 дио парцеле
1422/87 дио парцеле
1422/90 дио парцеле
1422/92 дио парцеле
1422/96 дио парцеле
1422/97 дио парцеле
1422/98 дио парцеле
1422/99 дио парцеле
1900 дио парцеле пута
Шира зона санитарне заштите – К.О. Патковача:
1069 дио парцеле
1067 дио парцеле
1066 дио парцеле пута

1065 дио парцеле
1064 дио парцеле
1063 дио парцеле
1062 дио парцеле пута
1057 дио парцеле
151/1 дио парцеле
79
1034 дио парцеле пута
28/1
35/1
28/4
28/6
28/2
33/6
33/2
33/3
33/1
33/4
144 дио парцеле
29
30/3
28/3
30/2
33/5
30/1
28/5
27
31/1
31/2
38
39
41
40
152 дио парцеле
153 дио парцеле
160 дио парцеле
161 дио парцеле
162 дио парцеле
42
37
47/1 дио парцеле
47/2
46
83 дио парцеле
82 дио парцеле
81 дио парцеле
80
151/3 дио парцеле
1035 дио парцеле пута
64
62
59
61
44
45
50
49
78 дио парцеле
60
56
55
51
52
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58
57
63
75
76
74
54
53
66
65
67
68
69
70
71
72
77
43
35/2
32
34
36
1269 дио парцеле
1270 дио парцеле
1271/1 дио парцеле
1663 дио парцеле пута
1070 дио парцеле
578
1259 дио парцеле пута
1058
1059
1060
1662
1271/2
1271/3
1258
1255
1257
1256
1253
1254
1251
1250
1252/1
1252/2
1249/2
1249/1
1061
1085
1084
1079 дио парцеле
1080
1081
1082
1083
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
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1094
1156 дио парцеле
1095
1664 дио парцеле пута
1061
1268 дио парцеле
Шира зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Село:
1218 дио парцеле
1217 дио парцеле
1216 дио парцеле
1210 дио парцеле
1219 дио парцеле
1175 дио парцеле
1174 дио парцеле
1404 дио парцеле пута
1399 дио парцеле пута
1215 дио парцеле
1213
1212 дио парцеле
1208
1207
1214 дио парцеле
1211 дио парцеле
1209 дио парцеле
1252 дио парцеле
1251 дио парцеле
1250 дио парцеле
1249 дио парцеле
1248 дио парцеле
1254 дио парцеле
1253 дио парцеле
1247 дио парцеле пута
1183 дио парцеле
1181
1168/1 дио парцеле
1179
1167 дио парцеле
1166 дио парцеле
1180
1178
1176
1173
1400 дио парцеле пута
1172 дио парцеле
1171 дио парцеле
1169 дио парцеле
1170/8 дио парцеле
1170/9
1170/10
1170/11
1170/12
1170/15
1170/16
1170/14
1170/17
1170/18 дио парцеле
1170/19 дио парцеле
1170/29 дио парцеле
пута
1170/13
1182
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1202 дио парцеле
1187/2 дио парцеле
1187/3 дио парцеле
1187/4
1187/5
1187/8
1187/7
1187/9 дио парцеле
1187/6
1187/10 дио парцеле пута
1277 дио парцеле
1276 дио парцеле
1243
1244
1245
1246 дио парцеле
1186 дио парцеле пута
1206 дио парцеле
1255 дио парцеле
1401 дио парцеле пута
1179
1177 дио парцеле
Шира зона санитарне заштите – К.О. Бијељина Град 2:
4449 дио парцеле
4446 дио парцеле
4891 дио парцеле
4831 дио парцеле
4833 дио парцеле
4812/3 дио парцеле
4835 дио парцеле
4836 дио парцеле
4813 дио парцеле
4812/2 дио парцеле
4810 дио парцеле
4808/1 дио парцеле
4806 дио парцеле
4800 дио парцеле
4797 дио парцеле
4791 дио парцеле
4783 дио парцеле
4782 дио парцеле
4780 дио парцеле
4761/1 дио парцеле
4761/2 дио парцеле
4767/1 дио парцеле
4450 дио парцеле
4448 дио парцеле
4445 дио парцеле
4229/4 дио парцеле
4229/3 дио парцеле
4229/2 дио парцеле
4201 дио парцеле
4200 дио парцеле
4429 дио парцеле пута
5193 дио парцеле пута
5189 дио парцеле пута
4807 дио парцеле пута
5192 дио парцеле пута
4235/3 дио парцеле
3982/2 дио парцеле
4182 дио парцеле

4183 дио парцеле
4188 дио парцеле
4184 дио парцеле
4185 дио парцеле
4186 дио парцеле
3973 дио парцеле пута
3977 дио парцеле
4018 дио парцеле пута
4180 дио парцеле пута
4181 дио парцеле
4175 дио парцеле
4172 дио парцеле
4149 дио парцеле
4156 дио парцеле
4161/1 дио парцеле
4166 дио парцеле
4141 дио парцеле
4140 дио парцеле
4190 дио парцеле пута
4126/1 дио парцеле
4125/1 дио парцеле
4245/2 дио парцеле
3984
3985
4007 дио парцеле
3993
3988 дио парцеле
4008 дио парцеле
4053/6 дио парцеле
4110
4109
4108
4106
4103
4101
4090/1 дио парцеле
4090/2
4086 дио парцеле
4117/2
4120
4093/4
4119
4116
4114
4122
4125/2
4124 дио парцеле
4117/1
4107
4105
4102/3
4100
4095 дио парцеле
4093/2
4087
4094
4121
4123 дио парцеле
4099 дио парцеле
4098 дио парцеле
4092
4093/1
4115
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4031
4022 дио парцеле
4021
4135
4136
4014/2
4126/3 дио парцеле
4150
4158 дио парцеле
4160
4161/2
4169/2 дио парцеле
4168/2
4167
4179
4176
4177/1
4174
4171
3997
3995
4178
4016/1
4134
4016/2
4015
4138
4014/1
4010
4139
4157
4164
4012
4011
4177/2
4169/3 дио парцеле
4168/1
4170
4246 дио парцеле
3999
4189/4 дио парцеле
4187/3 дио парцеле
4481
4437/2
4440
4454
4442
4441
4438
4437/1
4436
4475
4490
4488
4494
4230
4430
4235/1
4238 дио парцеле
4422 дио парцеле
4423 дио парцеле
4424
4426
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4427
4237
4479
4480
4478
4477
4452
4439
4453
4443 дио парцеле
4431
4474/2
4482
4485
4484
4493
4234 дио парцеле
4236/2
4236/1 дио парцеле
4390 дио парцеле
4425 дио парцеле
4428
4244 дио парцеле
4241 дио парцеле
4239
4240
4242
4245/1
4512 дио парцеле
4510 дио парцеле
4508 дио парцеле
4476
4473/1
4468
4529/2 дио парцеле
4588 дио парцеле
4584
4583
4722
4721 дио парцеле
4739 дио парцеле
4720/2
4524 дио парцеле
4522
4521
4529/4 дио парцеле
4713/1
4711
4738
4736
4691/2 дио парцеле
4465/2
4463
4464
4465/1
4467
4469
4451
4747
4753
4749
4757 дио парцеле
4764
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4767/8
4766/1
4772
4773/1
4774
4701/1 дио парцеле
4740
4585
4720/1
4586
4587
4581
4527/2
4527/1
4528
4530
4527/3
4526
4525 дио парцеле
4719/1
4719/2
4717
4718 дио парцеле
4712 дио парцеле
4716 дио парцеле
4710
4704 дио парцеле
4702 дио парцеле
4737
4734 дио парцеле
4735/1 дио парцеле пута
4733 дио парцеле
4459
4466
4470
4471
4472
4744
4746
4745
4748
4754
4755
4750
4752
4762/2
4765
4751
4766/2
4767/9
4773/2
4781
4763
4473/2
4777
4778
4779
4792/1
4775
5013 дио парцеле
4698 дио парцеле
4700 дио парцеле
4878
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4837
4854
4860
4855
4849
4834
4829
4795
4798
4801
4805
4804
4788
4796
4799
4785
4838
4879
4873
4856
4862
4857
4848
4853
4863
4899 дио парцеле
4892 дио парцеле
4888
4887
4864
4901
4910 дио парцеле
4917 дио парцеле
4918 дио парцеле
4919 дио парцеле
4920 дио парцеле
4922 дио парцеле
4939 дио парцеле
4933 дио парцеле
4924 дио парцеле
4921 дио парцеле
4897 дио парцеле
4866
4865
4867
4868
4900
4909/2 дио парцеле
4898 дио парцеле
4941 дио парцеле
4936 дио парцеле
4914 дио парцеле
4913/2 дио парцеле
4911 дио парцеле
4909/1 дио парцеле
5014 дио парцеле
4035/10
4035/9
4035/6
4128/6
4035/7
4128/4 дио парцеле
4035/8
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4248 дио парцеле
4128/7
4907/3 дио парцеле
4907/1 дио парцеле
4035/4
4915 дио парцеле
4229/1 дио парцеле
4882
4881
4905/5
4905/2
4904
4905/3
4905/4
4905/6
4903/2
4908 дио парцеле
4906
4091 дио парцеле
4035/12 дио парцеле
4808/3
4880/1
4880/2
4093/3
4093/5
4152
4154
4155
4769
4770/1
4771 дио парцеле
4770/2
4776
4435
4514 дио парцеле
4513/1
4513/2 дио парцеле
4492
4743
4742
4741
4692 дио парцеле
4128/1
4128/10
4128/11
4128/12
4128/13
4035/5
4118
4035/1
4035/15
4035/14
4035/13
3991
3990/2 дио парцеле
4580
4035/3 дио парцеле
3982/4
4758
4905/1
4872/2
4874/4
4874/5
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4874/2
4874/3
4872/1
4874/1
4153
4474/1
4163
4161/3
4162
3996
3998
4520 дио парцеле
4517 дио парцеле
4518/1 дио парцеле
4009
4104
4455
4456
4852
4850
4851
4883
4885
4877/5
4102/1
4032/2 дио парцеле
4931 дио парцеле
4932 дио парцеле
4462
4017
4133
4129
4132
4130/1
4130/3
4130/4
4130/2
4131
4812/1
4803
4694 дио парцеле
4695/2 дио парцеле пута
4808/4
4097
4096/1 дио парцеле
4111
4137
4151
4148/1 дио парцеле
4148/2
4147
4762/1
4760/1
4871
4802
4789/1
4247
4846
4845
4847
4844/1
4843
4827/2 дио парцеле
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4828
4582 дио парцеле
4875
4877/4
4877/1
4877/7
4876
4902
4870
4903/1
4861
3992/1
3992/2
4889
4890 дио парцеле
4792/2
4789/2
4794
4793
4001/1 дио парцеле
4869/1
4869/2
4907/2 дио парцеле
4013/1
4013/2
4013/3
4809
4102/6
4102/5
4102/4
4165
4161/4
4486
4487
4923 дио парцеле
4930/1 дио парцеле
4930/2 дио парцеле
4859
4903/3
4877/2
4877/6
4858
4884
4886
4709 дио парцеле
4078/2 дио парцеле
4078/4 дио парцеле
4078/6 дио парцеле
4715/1
4715/2
4128/5
4707/2
4707/1
5194 дио парцеле пута
4529/1 дио парцеле
4128/2 дио парцеле
4128/9
4808/5
4808/2
3982/10 дио парцеле
3982/11
3982/8 дио парцеле
3834/1 дио парцеле
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3982/7 дио парцеле
3982/12 дио парцеле
4787
4784
4786
4790
4034/3 дио парцеле
4708/4 дио парцеле
4708/6 дио парцеле
4708/5 дио парцеле
4812/4
4708/13
3833/2 дио парцеле
4706/4 дио парцеле пута
4708/1 дио парцеле пута
4706/3 дио парцеле
4024 дио парцеле
4029/1 дио парцеле
4102/2
4491
4489
4113
4112/1
4112/2
4832
4830/1
4830/2
4842
4841
4877/8
4844/2
4840
4839
4877/3
4877/9
4877/10
4128/3 дио парцеле пута
4034/1 дио парцеле
4756
4760/2
4759/1
4759/2
4759/3
4023 дио парцеле
4019
4020/1
4020/2
4432
4235/2
4434/2
4434/1
4433/1
4433/2
4766/3
4768
4766/4
5190 дио парцеле пута
4457
4458
4460
4483
4461 дио парцеле пута
4233 дио парцеле
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4232/1 дио парцеле
4232/2
4231
Члан 21.
На подручју шире зоне заштите изворишта
забрањено је извођење радова, изградња објеката и
обављање активности којима се могу загадити воде до
изворишта, а нарочито:
1. упуштање отпадних вода у тло (септичке јаме по
систему упојних бунара);
2. изградња објеката базне индустрије који
испуштају радиоактивне или друге за воду штетне и опасне
материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни
реактори, металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и
друго);
3. одлагање, задржавање или одстрањивање
увођења у подземље радиоактивних супстанци;
4. одлагање, задржавање, увођења у подземље, за
воду опасних и штетних супстанци;
5. изградња цјевовода за течности које су штетне и
опасне за воду;
6. ускладиштење радиоактивних и других за воду
штетних и опасних супстанци, осим ускладиштења лож
уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне
машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као
сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење
и употребу;
7. изградња резервоара и претакалишта за нафту и
нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и
штетне материје;
8. извођење истражних и експлоатационих
бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне
материје и израда подземних складишта;
9. отворено ускладиштење и примјена хемијских
средстава штетних за тло и воду, пестицида и средстава за
регулисање и раст биља;
10. коришћење отпадних вода у пољопривреди,
укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те
упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке;
11. изградња насеља, болница, одмаралишта,
индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде
из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом
изван зоне заштите;
12. изградња сточних, перадарских и других фарми
и товилишта;
13. изградња полетно-слетних стаза у ваздушном
саобраћају;
14. изградња војних складишта и сличних војних
објеката;
15. изградња жељезничких и аутобуских станица и
ауто-транспортних терминала;
16. изградња уређаја за пречишћавање отпаднињх
вода и уређаја за спаљивање смећа;
17. изградња нових гробаља и проширење
постојећих (хуманих и сточних);
18. формирање депоније чврстог отпада, планирки,
мрциништа, аутоотпада и старог жељеза;
19. употреба супстанцала штетних за воду
код изградње објеката (нпр. смоле, битуменизирани
супстанцали, шљака и сл.);
20. пражњење возила за одвоз фекалија;
21. упуштање у тло расхладних и термалних вода;
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22. отварање ископа у површинском заштитном
слоју осим на мјестима изградње објеката;
23. експлоатација минералних сировина (изузев
подземних вода);
24. прање возила и замјена уља уз површинске воде
и напуштене шљунчаре;
25. напајање стоке из површинских вода и гоњење
стоке преко водотока;
26. комерцијални узгој рибе осим биолошког
одржавања и порибљавања у природним токовима;
27. крчење шума и друге дјелатности које изазивају
ерозију тла.
Члан 22.
На подручју шире заштитне зоне могу остати већ
постојећи стамбени објекти, као и индивидуални објекти.
На објектима из претходног става дозвољени
су радови усмјерени на текуће одржавање, а у складу са
условима дефинисаним актом о грађењу, издатим од стране
надлежног органа.
Санитарне отпадне воде из објеката на подручју
шире заштитне зоне из става 1. овог члана морају се
прикупљати и транспортовати прописно пројектованим
и изведеним канализационим системом. Канализациони
систем мора бити водонепропустан на подручју шире
заштитне зоне.
У случајевима када се не врши пречишћавање
прикупљених санитарних отпадних вода из претходног
става овог члана, санитарне отпадне воде морају се
испустити изван подручја шире заштитне зоне изворишта
„Грмић“.
III НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ
Члан 23.
Према Статуту Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) члан 31. Град Бијељина
у области заштите природних добара и животне средине,
између осталог, обаваља следеће послове:
- усваја основе заштите, коришћења и унапређивања
пољопривредног земљишта, и брине се о њиховом
спровођењу,
- обезбјеђује услове коришћења и начин управљања
природним језерима,
изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и брине се о
њиховој заштити, те ствара
опште услове за очување чистоће обала ријека, језера и
канала,
- обезбјеђује очување природних вриједности на
свом подручју и доноси акт о
проглашењу заштићеног подручја,
- прописује и предузима дугорочне мјере и
активности на плану заштите
животне средине које су од интереса за Град, тако што
обезбјеђује чистоћу животне средине на подручју Града;
врши дренажу бујичних вода, прикупљање и пречишћавање
на подручју Града; врши адекватно третирање отпадних
вода на територији Града; врши заштиту од буке, вибрација
и загађености ваздуха, насталих као посљедица обављања
одређених дјелатности и врши њихово мјерење; управља
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зеленим површинама и заштићеним природним подручјима,
- обезбјеђује вршење инспекцијског надзора из
области заштите животне средине.
Градске скупштине и управа на чијој је територији
подручје на коме се налази извориште, а које се по
количини и квалитету могу користити или се користе за
снабдјевање становништва водом за пиће, односно која се
може користити или се користи за људску употребу, као
и субјекти одговорни су за спровођење и спроводе мјере
заштите, преко својих одговорних органа и појединаца.
Одговорност се односи на сва правна и физичка
лица на која је скупштинска управа, односно други субјект
на законом прописан начин, пренијела послове и бригу
спровођења мјера заштите.
За спровођење мјера заштите одговорна су
и министарства надлежна за послове здравства и
водопривреде те Воде Српске у границама надлежности и
обавеза које су дужни да предузму у складу са одредбама
закона и важећег Правилника.
Одговорни орган Града надлежан за спровођење
програма и сваког од планова у њему ће бити Град
Бијељина организован као јединствен орган управе са
градоначелником.
Послови из дјелокруга Градске управе обављају се
(по областима) у јединственој Градској управи и стручној
служби Скупштине и градоначелника. У оквиру Градске
управе Града Бијељина области које су директно повезане
за питања спровођењу мјера санитарне заштите изворишта
Грмић су:
- Шеф Одсјека за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине и самостални стручни сарадник
за заштиту животне средине.
Обавезе Одсјека за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине је да у току праћења реализације
стратешких планова врши усклађивање истих са предметним
Програмом и мјерама које се проописују Програмом.
Имајући у виду да је ово одјељење задужено за изградњу,
одржавање и заштиту објеката комуналне инфраструктуре
потребно је реализовати канализациону инфраструктуру у
насељима која се налазе у зони изворишта а немају изграђену
канализациону инфраструктуру. Обавеза овог одјељења је и
у провођењу Програма у ширем смислу.
- Шеф Одсјека за просторно уређење и самостални
стручни сарадник за послове просторног планирања.
Обавеза Одсјека за Просторно уређење је да у складу
са својим редовним обавезама врши припрему планских
докумената у зони изворишта у складу са Програмом
санитарне заштите те да све активности које нису у складу
са планом усклади да би се обезбиједила одржива заштита
подземних вода. Поред планских докумената ово одјељење
треба да све развојне планове који ће се радити или су
урађени усклади са Програмом санитарне заштите и њихово
праћење у току реализације других стратешких планова јер
Програм заштите изворишта „Грмић“ представља нулти
приоритет. Ово одјељење треба да има у виду Програм
санитарне заштите приликом издавања локацијских
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услова и одобрења за градњу у зони која је у обухвату зона
санитарне заштите.
- Одјељење комуналне полиције, самостални
стручни сарадник за послове комуналне полиције и друге
комуналне дјелатности.
Обавеза комуналне полиције да спроводи
одговарајуће поступке и предузима мјере у складу са
одлуком о усвајању Програма санитарне заштите изворишта
„Грмић“. Комунална полиција је дужна да изради извјештај
и информацију за градоначелника и и скупштину Града
уколико доће до кршења мјера заштите изворишта или
акцидентне ситуације која угрожава извориште „Грмић“.
Ово одјељење треба и да врши комуникацију са јавношћу
у складу са овлаштењима и потребама на провошењу мјера
санитарне заштите. Уколико буде потребе комунална
полиција треба и да изврши пријем грађана који имају
сазнања о случајном или намјерном загађењу на подручју
изворишта „Грмић“.
- Шеф Одјељења за пољопривреду
Обавеза Одјељења за пољопривреду је да, у
складу са својим компетенцијама, врши организовање
пољопривредника и њихову стимулацију да врши
поштивање мјера санитарне заштите изворишта „Грмић“.
Поред ових активности одјељење за пољопривреду би
требало заједно са представницима водовода да се више
активира на едукацији пољопривредних корисника везано
за органску производњу у циљу одрживе заштите изворишта
„Грмић“.
- Шеф службе за инспекцијски надзор у области
заштите животне средине
Обавеза инспекције је да врши контролу правних
лица и самосталних предузетника који дјелују на подручју
изворишта „Грмић“ и врши контролу провођења мјера
санитарне заштите у складу са својим компетенцијама.
Овој контроли подлијежу и сви други грађани који имају
обавезу поштивања дефинисаних мјера санитарне заштите
у складу са одлуком о усвајању Програма санитарне заштите
изворишта „Грмић“.
- Шеф Службе за информисање и самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу.
Обавеза Службе за информисање је да прикупља
статистичке и друге податке везане за заштиту изворишта
„Грмић“, припрема разне анализе, студије и извјештаје и
информације у дјелокругу рада и доставља надлежним
градским и другим органима.
- Шеф Центра за пружање услуга грађанима и
самостални стручни сарадник за послове правне помоћи и
нормативну дјелатност.
Обавеза овог Центра је у томе да обезбједи правну
помоћу у усменом или писаном облику грађанима који
сматрају да су њихова права повријеђена због провођења
мјера санитарне заштите.
За границе зона санитарне заштите, односно
спровођење мјера дефинисаних Програмом, одговорна
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је Градска управа Града Бијељина, односно Шеф Одсјека
за просторно уређење и самостални стручни сарадник
за послове просторног планирања, Шеф Одсјека за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и
самостални стручни сарадник за заштиту животне средине
и Самостални стручни сарадник за послове комуналне
полиције и друге комуналне дјелатности.
За постављање (премијештање) табли упозорења
на мјеста предвиђена за обавјештење о заштити изворишта
Грмић одговоран је Шеф Одсјека за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине.
За управљање извориштем Грмић, дистрибуцију
воде, провођење дефинисаног мониторинга је АД ‘’Водовод
и канализација’’ Бијељина, одговоран је директор ове
институције.
За обавјештавање јавности како је наведено у
Програму, одговорна је Градска управа Града Бијељина,
односно, Шеф Службе за информисање и самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу и Шеф Центра за
пружање услуга грађанима и самостални стручни сарадник
за послове правне помоћи и нормативну дјелатност.

03. мај 2018.

надлежностима утврђеним Законом о водама;
3. комунална инспекција (полиција), у складу са
надлежностима дефинисаним Законом о комуналним
дјелатностима;
4. грађевинска инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним прописима о просторном
уређењу и грађења;
5. пољопривредна инспекција, у складу са
надлежностима дефинисаним Законом о пољопривредном
земљишту;
6. шумарска инспекција, у складу са надлежностима
дефинисаним Законом о шумама.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Новчаном казном од 1.000,00КМ до 10.000,00КМ
казниће се за прекршај правно лице:
1. ако врши извођење радова, изградњу или
реконструкцију објеката или обавља активности противно
заштитним мјерама прописаним у чл. 15., 17. и 21. ове
одлуке;
2. ако не поступи у складу са чл. 11., 12. и 13. ове
одлуке;

За потенцијалне акцидентне ситуације, односно за
спровођење планова у акцидентним ситуацијама одговорна
је Републичка управа цивилне заштите Републике Српске
Бањалука, и Градски штаб цивилне заштите Града Бијељина.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 100,00КМ до 1.000,00КМ.

Градском Одлуком од 06.04.2015. године основан
је оперативно комуникативни центар Града Бијељина са
циљем:

Члан 26.
Новчаном казном од 100,00КМ
казниће се за прекршај физичко лице:

- прикупљања и достављања органима Града и
Подручном оперативном центру податке о елементарним
непогодама и другим несрећама на подручју Града,
- за потребе Градског штаба за ванредне
ситуације, припрема обавјештења и саопштења за медије
о елементарним непогодама и другим несрећама и
активностима која су од значаја за заштиту,
- извршава и друге задатке у складу са одлукама
органа надлежних за руковођење акцијама заштите,
спасавања и пружања помоћи.

1. ако врши извођење радова, изградњу или
реконструкцију објеката или обавља активности противно
заштитним мјерама прописаним у чл. 15., 17. и 21. ове
одлуке.

Сви наведени субјекти надлежни за спровођење
Програма и сваког од планова у њему не могу самостално
обављати наведене радње без међусобне сарадње и
размјене информација. Због тога је неопходно што прије
именовање службе и одговорног лица који ће представљати
координатора који ће надгледати спровођење Програма и
сваког од планова у њему и координисати рад свих осталих
субјеката надлежних за спровођење програма и сваког од
планова у њему.

Члан 28.
На подручју зоне непосредне заштите, уже заштитне
зоне и шире зоне заштите извршиће се уређење простора
и провођење заштитних мјера у складу са овом одлуком и
програмом заштите у року од четири године од дана њеног
доношења.

Члан 24.
Инспекцијски надзор над провођењем ове одлуке,
односно над спровођењем режима и мјера заштите
прописаних овом одлуком врше органи локалне и
републичке инспекције, и то:
1. санитарна инспекција, у складу са надлежностима
дефинисаним санитарним прописима;
2. водопривредна инспекција, у складу са

АД „Водовод и канализација“ Бијељина дужно је
извршити радње из чл. 11., 12. и 13. ове одлуке у року од
шест мјесеци од дана њеног доношења.

до 500,00КМ

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог на коме
су приказане границе зона санитарне заштите изворишта.

Град Бијељина дужан је извршити радње из члана 10.
ове одлуке у року од шест мјесеци од дана њеног доношења.

Члан 29.
Доносиоци планских докумената (просторни план,
урбанистички план, регулациони планови, водопривредна
основа, шумско-привредна основа) дужни су исте ускладити

03. мај 2018.
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са одредбама ове одлуке у року од 6 мјесеци од дана њеног
доношења.
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СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 30.
Усвајањем ове Одлуке престаје да важи Одлука
о заштити изворишта воде за пиће „Грмић“ („Службени
гласник Општине Бијељина“ број: 06/06, 21/11 и „Службени
гласник Града Бијељина“ број: 23/13).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-34/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 25. став 1. тачка 5. Закона о
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15,),
члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана
39. став (2) тачка 28) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на својој 17. сједници одржаној дана 27. априла
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА
САОБРАЋАЈНИЦУ
I
Град Бијељина обезбиједиће Гаранцију од Нове
банке а.д. Бања Лука у износу од 120.000,00КМ, у складу
са Одлуком о основаности утврђивања општег интереса
број: 04/1-012-2-542/18 од 18.03.2018. године, Одлуком
Скупштине Града 01-022-5/18 од 7.2.2018. године и
Процјеном ЈП “Дирекција за развој и изградњу града” д.о.о.
Бијељина број: И-25/18. године од 22.01.2018. године, у сврху
провођења поступка експропријације ради реализације
изградње дијела саобраћајнице од улице Хајдук Станкове до
спортског комплекса стадиона “Радник” Бијељина.
II
Нова банка а.д. Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
- накнада 0,50% једнократно што износи 600,00КМ
и 0,50% по кварталу, што износи 2.400,00КМ, укупно
3.000,00КМ.
Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа
Рок важења Гаранције: 2 година
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

Број: 01-022-35/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 4. и 43. став (4) Закона о прекршајима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 63/14,
110/16 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27.
априла 2018. године донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ,
ЗАНАТСКОПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских,
занатско-предузетничких и трговинских објеката на
подручју града Бијељина (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’ број: 21/11 и ‘’Службени гласник Града Бијељина’’
број 11/14) у члану 43. став 1. брише се тачка ђ) тако да тачка
е) постаје тачка ђ).
Члан 2.
Послије члана 43. додаје се нови члан 43а који гласи:
„Члан 43а.
Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 2.500 КМ
казниће се за прекршај угоститељ као правно лице ако се
жива музика изводи у угоститељском објекту без претходно
прибављене сагласности из члана 29. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 300
КМ до 600 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се угоститељ као
предузетник новчаном казном од 600 КМ до 1.000 КМ.’’
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-36/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 17. сједници
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одржаној дана 27. априла 2018. године, донијела је

стартегију развоја града Бијељина 2014 – 2023. године.

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
2018. ГОДИНИ

Расподјелу средстава из члана III став 2. тачке 5.
вршит ће Одјељење за пољопривреду. Расподјелу осталих
средстава вршиће Аграрни фонд.

I
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2018. годину.
II
Расположива средства :

Средства ће се расподјељивати на основу
Правилника о начину и условима подстицаја пољопривредне
производње за 2018. годину, који ће се донијети након
ступања на снагу ове Одлуке, а на који даје сагласност
Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни
фонд и Одјељење за пољопривреду.

Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.100.000,00 КМ ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 27/17)

Правилником ће се предвидјети могућност да
Управни одбор изврши реалокацију финасијских средстава
са одређених позиција на другу позицију гдје се појави
потреба за тим.

III
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
начин:
Подстицај производњи,

V
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
одредби овог Програма вршит ће органи Администартивне
службе Града Бијељина надлежни за финасије, пољопривреду,
испекцију и органи интерне контроле.

доходку и руралном

развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа ,воћа,
(дувана из 2017. године), .................................... 140.000,00 КМ
2. Подршка сточарству ...................... 300.000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа ..................
................................................................................... 20.000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... 70.000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
................................................................................... 220.000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре .......................
.................................................................................... 190.000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) …........................... 40.000,00 КМ
8. Помоћ удружењима, ........................ 40.000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву и ..........................
...................................................................................... 20.000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета
Сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње,
суфинансирање анализа квалитета земљишта,
основног
стада и пројеката развојни агенција, ...........................
..................................................................................... 60.000,00 КМ
УКУПНО за 2018. годину .......................... 1.100. 000,00 КМ
Обавезе из 2017. године биће измирене у 2018.
години а на терет буџета из 2017. године.
IV
Средства из члана III ове Одлуке налазе се на
буџетској позицији 415200 – подстицај пољопривредне
производње.
Средства из члана III тачке 2., 3. и 4. се односе на

VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-37/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на
17. сједници одржаној дана 27. априла 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Владислав Тадић, Јелена Марковић и Драган
Вуковић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције
за избор чланова Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Образложење

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Владислав Тадић,
Јелена Марковић и Драган Вуковић именовани за вршиоце
дужности чланова Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 29.12.2016.
године и 27.06.2017. године, да је објављен Јавни конкурс
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора
Аграрног фонда града Бијељина, те да је окончана процедура
у вези са поступком избора чланова управног одбора Јавне
установе Аграрног фонда града Бијељина, то је примјеном
горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-26/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
а на основу Извјештаја Комисије за избор чланова Управног
одбора Аграрног фонда града Бијељина, Скупштина Града
Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27. априла 2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Јелена Марковић, Драган Вуковић и Владислав
Тадић из Бијељине, именују се за чланове Управног одбора
Аграрног фонда града Бијељина, због окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова Управног одбора
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Аграрног фонда града Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.12.2016. године и 27.06.2017. године, донијела је
Рјешење о именовању Тадић Владислав, Марковић Јелене и
Вуковић Драгана за вршиоце дужности чланова Управног
одбора Аграрног фонда града Бијељина број 01-111269/16 и 01-111-204/17. Тачком 2. диспозитива рјешења од
29.12.2016. године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог
рјешења обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина.
На сједници одржаној дана 29.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора
Аграрног фонда града Бијељина број 01-111-283/16 од
29.12.2016. године, те донијела рјешење о именовању
комисије за избор чланова Управног одбора Аграрног
фонда града Бијељина број 01-111-270/16 од 29.12.2016.
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року,
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи
избор, комисија је сачинила извјештај у којем је предложено
да се за чланове Управног одбора Аграрног фонда града
Бијељина именују Јелена Марковић, Драган Вуковић и
Владислав Тадић и исти доставила Градоначелнику, који је
након тога, у складу са одредбом члана 16. став 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини града
Бијељина упутио допис којим је предложио да се за чланове
Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина именују
Јелена Марковић, Драган Вуковић и Владислав Тадић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове
Управног одбора Аграрног фонда града Бијељина именују
Јелена Марковић, Драган Вуковић и Владислав Тадић добио
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-27/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике српске“, број:
97/16), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са Акционим
планом о енергетској одрживости општине Бијељина који
је усвојен Закључком Скупштине општине Бијељина број:
01-013-28-2/11 од 4. октобра 2011. године, Скупштина Града
Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27. априла 2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ЕНЕРГЕТСКОГ САВЈЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Рјешењу о именовању чланова Енергетског
савјета Града Бијељина, број 01-111-21/18 од 27.03.2018.
године (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 7/18)
члан 1. мијења се и гласи:
‘’Члан 1.
За чланове Енергетског савјета Града Бијељина, именују се:
1. Мићо Мићић, Градоначелник Града Бијељина,
2. Славиша Марковић, предсјеник Скупштина
Града Бијељина,
3. Миле Пејчић, шеф кабинета Градоначелника
Града Бијељина,
4. Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града
Бијељина,
5. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за ЛЕР и ЕИ,
6. Огњен Гаврић, самостални стручни сарадник за
управљање енергијом,
7. Томица Стојановић, начелник Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
8. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење,
9. Самер ел Цхекх, начелник Одјељења за друштвене
дјелатности,
10. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких
послова,
11. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке,
инвестиције и надзор,
12. Младен Петровић, директор Ј.П. ‘’Дирекција за
развој и изградњу града’’,
13. Предраг Перковић, директор А.Д. “Водовод и
канализација”,
14. Драгиша Марјановић, директор Ј.П. Регионална
депонија ‘’Еко-деп’’,
15.
Миленко
Вићановић,
директор
А.Д.
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‘’Комуналац’’,
16. Младен Красавац, в.д. директор Ј.П. ‘’Градска
топлана’’,
17. Недељко Ћорић, директор ЗЕДП “ЕлектроБијељина” а.д. Бијељина,
18. Драган Перић, извршни директор за техничке
послове ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина,
19. Драган Илић, директор ‘’Бијељина гас’’ д.о.о.
Бијељина,
20. Ацо Пантић, генерални секретар Савеза
општина и градова Републике Српске,
21. Босиљка Стојановић, водећи инжењер хемијске
и еколошке лабораторије А.Д. ‘’РиТЕ’’ Угљевик,
22. Васо Новаковић, Институт за примијењену
геологију и водоинжењеринг д.о.о. „ИПИН“ Бијељина,
23. Неђо Ђурић, Технички институт д.о.о. Бијељина,
24. Снежана Јагодић Вујић, удружење ‘’Еко-пут’’
Бијељина,
25. Душко Ђурић, предсједник Актива средњих
школа регије Бијељина,
26. Милица Перковић, предсједник Актива
основних школа регије Бијељина,
27. Радиша Закић, ‘’TURN KEY PROJECT’’ д.о.о.
Горње Црњелово бб, Бијељина.’’
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-28/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној
27. априла 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
1. Дијана Савић Божић из Бијељине, разрјешава се
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за
културу ‘’Семберија’’ Бијељина, на лични захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
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директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Дијана Савић Божић обратила се Скупштини града
Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да је овај орган
разрјеши дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина. Сходно томе, а имајући
у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-29/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.
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самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, именује и разрјешава директора и управни одбор
установе чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и
за која укупна накнада за цијели период не износи више од
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-30/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39.
став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 17.
сједници одржаној дана 27. априла 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Милорад Секулић, из Бијељине именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања члана Управног одбора Јавне установе Центар
за културу ‘’Семберија’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 17.
сједници одржаној дана 27. априла 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор члана Управног одбора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина именују се:
1. ВЕСНА РАДИКИЋ
2. МИЛАН ЛАЗИЋ
3. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
4. ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ
5. СЕЛМА СЕЛИМОВИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге
аката за именовање члана Управног одбора Јавне установе
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Службени гласник Града Бијељина

Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина на разматрање и
доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-32/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

03. мај 2018.

дана 27. априла 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славиша Марковић, разрјешава се дужности
члана Савјета за спорт Скупштине Града Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27. априла 2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
ЗА
ИЗБОР
ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор предсједника и два члана
Одбора за жалбе града Бијељина именују се:
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
2. СТОЈАН ЈОВОВИЋ
3. ИВАНА СТАНИШИЋ
4. ЦВИЈЕТИН МИЛИВОЈЕВИЋ
5. МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу
са чланом 155. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) Предсједнику Скупштине Града Бијељина
достави Извјештај о проведеном поступку са
приједлогом кандидата за предсједника и два члана
Одбора за жалбе Града Бијељина на разматрање и
доношење акта за именовање.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом, док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката,
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна
тијела Скупштине.
Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору
Савјета за спорт Скупштине града Бијељина. Славиша
Марковић је дана 25.04.2018. године дао оставку на мјесто
члана Савјета за спорт, па је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-34/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 24. а у вези
са чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и
члана 36. Пословника о раду Скупштине града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-35/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 24. а у вези са
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. а у вези са
чланом 80. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина

03. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина
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(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној дана
27. априла 2018. године, донијела је

диспозитиву.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

1. У Савјет за спорт Скупштине Града Бијељина
именује се:
1) МИРОСЛАВ ЂУКИЋ, члан
2) САМИР БАЋЕВАЦ, члан
3) ЈОВАН ГАЈИЋ, члан
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката,
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна
тијела Скупштине, док је чланом 80. прописано да Савјет
за спорт има предсједника и шест чланова који се бирају из
реда одборника у Скупштини и спортских радника.
Дана 17.11.2016. године на конститутивној сједници
Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење о избору
Савјета за спорт Скупштине града Бијељина, који је бројао 5
чланова. На сједници скупштине одржаној дана 18.05.2017.
године донијет је Пословник о раду Скупштине града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
који је ступио на снагу дана 30.05.2017. године, а којим је
прописано да Савјет за спорт има предсједника и шест
чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и
спортских радника. Славиша Марковић је дана 25.04.2018.
године дао оставку на мјесто члана Савјета за спорт, након
чега је донијето рјешење о његовом разрјешењу. Комисија
за избор и именовања је утврдила приједлог кандидата
за три члана Савјета. Након проведеног јавног гласања
утврђено је да је приједлог усвојен већином од укупног броја
одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Број: 01-111-36/18
Бијељина,
Датум: 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 17. сједници одржаној дана 27. априла 2018.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 1 (један) члан из реда
оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план, одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом
и статутом Центра и врши друге послове утврђене актом о
оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Члан Управног одбора из тачке I именује се на
период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује право
на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању висине
накнада за рад чланова управних и надзорних одбора у
јавним установама и предузећима чији је оснивач Град
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 27/13).
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
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којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна
спрема,
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.

03. мај 2018.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним или
другим именовањима Републике Српске ( „ Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/08), Законом о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и другим законима. Кандидати не могу бити лица која
су на функцији у политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Увјерење да кандидат није осуђиван,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплому о завршеној високој или вишој стручној спреми,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., Конкурса,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
7. биографију о кретању у служби,
8. ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

Број: 01-111-31/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) Скупштина Града Бијељина на 17. сједници одржаној
дана 27. априла 2018. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I - Упражњене позиције:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА предсједник и два члана Одбора.
Предсједника и два члана Одбора именује
Скупштина Града Бијељина.
II – ОПИС ПОСЛОВА
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама
учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у
грдаску управу, о жалбама која се односе на статусна питања
службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.
III – МАНДАТ
Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се
на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
IV – СТАТУС
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају

03. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

статус службеника и намјештеника у Градској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду
за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине Града
Бијељина.
V – ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање послова у градској,
односно општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три
године прије објављивања конкурса,
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у
градској, односно општинској управи.
За предсједника и члана Одбора за жалбе не могу се
именовати лица запослена у Градској управи.
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VIII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
IX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1) да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240
ЕЦТС бодова или еквивалент,
2) да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3) да има положен стручни испит за рад у управи
или положен правосудни испит и
4) доказани резултати рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Број: 01-111-33/18
Бијељина,
Датум, 27. април 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник
Града Бијељина, дана 24. априла 2018. године, д о н о с и

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, у оригиналу или овјереној копији:

ОДЛУКУ
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Увјерење да имају општу здравствену способност,
4. Увјерење да кандидат није осуђиван,
5. Диплому о завршеној високој стручној спреми,
6. Својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 5. и 6. овог
конкурса,
7. Биографију о кретању у служби,
8. Доказ о радном искуству у траженом степену
образовања,
9. Увјерење о положеном стручном испиту или
положеном правосудном испиту.

I
У уторак 01. маја 2018. године, сриједу 02. маја
2018. године и сриједу 09. маја 2018. године (у даљем тексту:
републички празници), а ради задовољења неопходних
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим
услугама, дужне су да раде: здравствене установе и
предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом,
превоз путника и ватрогасна јединица.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

Предузећа, установе и организације које у својим
редовним активностима имају организован рад за нерадне
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и
дежурства.

Предузећа, установе и организације из става 1.
овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад
и дежурства у обиму који задовољава функционисање
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга
грађанима за вријеме трајања републичких празника.
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II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдијевањем основним животним артиклима и других
потреба, у уторак 01. маја 2018. године могу да раде само
продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре
најдуже до 12:00 часова, а у сриједу 02. маја 2018. године
и сриједу 09. маја 2018. године, могу да раде привредна
друштва и предузетници, као и продајна мјеста АД ‘’Лутрија
Републике Српске’’ Бања Лука, на подручју Града Бијељина
најдуже до 15:00 часова.
III
Апотеке,
продавнице
погребне
опреме,
ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити
редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких
празника.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-647/18
Бијељина
Датум, 24. април 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 5.000,00 КМ општини Костајница, на име помоћи
за санацију штете настале услед поплава и клизишта које су
задесиле општину Костајница у фебруару 2018. године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са
372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 416 100 „Текуће
помоћи-ванредне помоћи“ у оквиру ПЈ Градоначелник.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на
жиро рачун општине Костајница број: 567-241-82000024-36
код Сбер банке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-650/18
Бијељина
Датум, 24. април 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

03. мај 2018.

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: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-н- 01/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПЉ-н-01/18

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ РАДИО СИГНАЛА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 4.273,50 КМ (без ПДВ-а)
односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке „Афирмација
домаће пољопривредне производње, студије, сајмови“,
потрошачка јединица 0005151; економски код 415 200 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2018.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-93/18
Бијељина
Датум, 30.04.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута

03. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-10/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.03.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.19/18 од 23.03.2018.године,
а која се односи на набавку услуга: Прање саобраћајница
и тротоара у Граду Бијељина, понуду је доставио следећи
понуђач:
1. АД „Комуналац“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијо, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД „Комуналац“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 25.641,02 КМ (без ПДВ-а)
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЈН-01(4 лота)/18
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.03.2018.године, а која се односи
на набавку услуга: “Услуге ревизије“,понуде су доставили
следећи понуђачи:
Лот 1: Ревизија пројеката високоградње
1. ДОО „Геопут“ Бања Лука
2. АД „Пројект“ Бања Лука
3. ДОО „Routing“Бања Лука
4. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Лот 2: Ревизија пројеката нискоградње

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-46/18 од
23.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 47. Закона о јавним
набавкама(оригинал или овјерена фотокопија Биланса
успјеха за 2017.годину).
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

1. ДОО „Геопут“ Бања Лука
2. АД „Пројект“ Бања Лука
3. ДОО „Routing“Бања Лука
4. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Лот 3: Ревизија пројеката хидроградње
1. ДОО „Геопут“ Бања Лука
2. АД „Пројект“ Бања Лука
3. ДОО „Routing“Бања Лука
4. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
Лот 4:
постројења

Ревизија пројеката- електроенергетска

1. ДОО „Геопут“ Бања Лука
2. ДОО „Енерго систем“ Брчко
3. АД „Пројект“ Бања Лука
4. ДОО „Routing“Бања Лука
5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
II
Лот 1: Ревизија пројеката високоградње

VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање

Број:02-404-46/18
Бијељина
Датум: 24.04.2018. год.

1. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука .....
..................................................................... 8.602,00 КМ без ПДВ-а
2. АД “Пројект” Бања Лука..... 11.250,00 КМ без ПДВ-а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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3. ДОО „Геопут“ Бања Лука............................................
................................................................... 14.262,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО “Routing” Бања Лука ...........................................
................................................................... 23.371,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука са
понуђеном цијеном у износу од: 8.602,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 2: Ревизија пројеката нискоградње
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. ДОО „Геопут“ Бања Лука ............................................
.................................................................... 5.945,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО “Routing” Бања Лука ..........................................
.................................................................... 7.425,00 КМ без ПДВ-а
3. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука .......
......................................................................9.801,00 КМ без ПДВ-а
4. АД “Пројект” Бања Лука .............................................
...................................................................11.865,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Геопут“ Бања Лука са понуђеном цијеном у
износу од: 5.945,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 3: Ревизија пројеката хидроградње
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. Институт за грађевинарство ”ИГ” Бања Лука .......
......................................................................1.200,00 КМ без ПДВ-а
2. АД “Пројект” Бања Лука ............................................
..................................................................... 1.450,00КМ без ПДВ-а
3. ДОО “Routing” Бања Лука ...........................................
................................................................... 1.550,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО „Геопут“ Бања Лука ............................................
.................................................................... 1.570,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука са
понуђеном цијеном у износу од: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 4: Ревизија пројеката- електроенергетска постројења
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука .......
.................................................................... 3.100,00 КМ без ПДВ-а
2. АД “Пројект” Бања Лука ............................................
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..................................................................... 3.550,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО „Геопут“ Бања Лука ............................................
.................................................................... 3.880,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО „Енерго систем“ Брчкo .....................................
..................................................................... 3.915,00 КМ без ПДВ-а
5. ДОО “Routing” Бања Лука ...........................................
.................................................................... 4.370,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука са
понуђеном цијеном у износу од: 3.100,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-53/18 од
24.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-53/18
Бијељина,
Датум: 26.04.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-03/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.03.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.20/18 од 30.03.2018.године, а
која се односи на набавку роба: “Набавка више службених
аутомобила за потребе Градске управе“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. „ЛД АУТО“ ДОО, Бијељина

03. мај 2018.
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II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијо, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

Лот 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина

„ЛД АУТО“ ДОО, Бијељина, са понуђеном цијеном у износу
од: 59.743,59 КМ (без ПДВ-а)

Лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина

1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
2. ДОО „Радиша“ Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-51/18 од
24.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

Лот 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности
испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, извршено вредновање

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

1. ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина 55.443,00 КМ без
ПДВ-а

V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-51/18
Бијељина
Датум: 26.04.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
39/14) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17,02/18),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-15(2 лота)/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.03.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.21/18 од 06.04.2018.године,
а која се односи на набавку услуга: Редовно одржавање
локалних и некатегорисаних путева и градских улица на
подручју Града Бијељина,понуде су доставили следећи
понуђачи:

2. ДОО”Радиша“, Бијељина 55.505,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 55.443,00 КМ (без ПДВ-а).
Лот 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да је иста у потпуности
испунила услове предвиђене
тендерском документацијом ,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 25.520,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-58/18 од
27.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

03. мај 2018.

испунила услове предвиђене тендерском документацијо,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-58/18
Бијељина
Датум: 30.04.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-05/18
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
28.03.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.20/18 од 30.03.2018.
године, а која се односи на набавку роба: “Набавка радне
ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце “, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Пурић“ Бијељина
2. ДОО „Miltex“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Miltex“ Бања Лука није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из следећих разлога:
- У Изјавама из члана 45. 47. и 52. Закона о јавним
набавкама није уписан број обавјештења јавне набавке које је
објављено на порталу јавних набавки, као ни број Службеног
гласника БиХ у којем је то обавјештење објављено
- Приликом прегледа сертификата утврђено је следеће:
• У тендерској документацији захтијевана је
обућа према EN ISO 20347:2012 O2, WR, HRO,HRC,SRC, а
према приложеном сертификату о прегледу типа, издатом
од стране „Мирта контрол“ доо, утврђено је да се ради о
ципели у складу са EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC, што не
одговара траженом сертификату.
• У тендерској документацији тражено је да ципела
има ђон од гуме, а у извјештају о испитивању пише да је ђон
израђен од комбинације гуме и полиуретана (ПУР).
• У тендерској документацији захтијевано је да
ципела има подставу у предњем дијелу од ламиниране
тканине, а у задњем дијелу и странама од природне
подставне коже, док је у извјештају о испитивању видљиво
да је подстава у потпуности од текстила.
• Извјештај о испитивању не обухвата све ставке
захтијеване тендерском документацијом.
Понуда ДОО „Пурић“ Бијељина у потпуности је

ДОО „Пурић„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 17.008,80, КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 55/18 од
27.04.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-55/18
Бијељина
Датум: 30.04.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-14/18 од 25.04.2018. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 26 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице етажних власника „ЈЕРМЕНСКА 59 Д“ Бијељина,
улица Јерменска број 59 Д, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЈЕРМЕНСКА 59 Д“ Бијељина, улица Јерменска број 59 Д
Бијељина, Регистарски лист број: 26.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Љубиша Ђорђић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Мирослав Илић.
Број: 02/3-372-14/18
Бијељина,
Дана: 25.04.2018. год

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

03. мај 2018.
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