Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

03. јун 2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o измјенама Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020.
године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020.
године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 02-014-1709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 30.03.2020.
године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 02.04.2020.
године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 02-014-1742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 06.04.2020.
године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 02-014-1761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 09.04.2020.
године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 02-014-1808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 16.04.2020.
године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 02-014-1835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 28.04.2020.
године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 02-014-1968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од 13.05.2020.
године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године и 02-014-11033/20 од 22.05.2020. године у тачки 3. у ставу 34. ријечи
‘’као и стављање у функцију постојећег објекта’’ бришу се.
2. У тачки 9. у ставу 2. ријечи ‘’у радном времену од
07:00 до 15:00 часова’’ бришу се.
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1070/20
Бијељина
Датум, 03. јун 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 11. 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 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА:ОЗП-Н-01/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-Н-01/20
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :
НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И ПРЕРАЂЕВИНА
ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 12.393,20КМ (без ПДВ-а)
односно 14.500,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2020.
годину са буџетске ставке “Трошкови рада јавне кухиње“
економски код 416300, потрошачка јединица 0005301
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење Е - аукције .
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је од
дана потписивања уговора до 31.12.2020. 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
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објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број: 02-404-111/20
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16; 36/19 ) 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 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-08/20

I
јавној набавци услуга

03. јун 2020.

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 36/19) 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 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-06/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ТВЈ-06/20

I
јавној набавци радова

под

II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА ПРВА И ДРУГА ФАЗА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 1.487.178,00 KМ (без ПДВ-а)
односно 1.739.998,26 (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета Града за 2020. годину са буџетске ставке „Набавка
грађевинских објеката“ економски код 511 100; потрошачка
јединица 000 5125.

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно
10.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из
буџета за 2020. годину са буџетске ставке: “Издаци за остале
вишегодишње засаде“ економски код 511 500; потрошачка
јединица 0005170.
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 31.12.2020. 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.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције .
Рок за реализацију предметних радова је 12
мјесеци (рачунају се календарски дани ) од дана увођења у
посао , извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од
дана потписивања уговора.
V
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-118/20
Бијељина,
Датум: 02. јун 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-116/20
Бијељина,
Датум: 28. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11 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 88. Закона о јавним набавкама

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина

(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: БиЗ-03/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: БиЗ-03/20

I
јавној набавци УСЛУГА

(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ - 01-П1/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПЉ -01-П1/20

I
јавној набавци УСЛУГА

под

под

II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску
и цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих
услуга:
УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА
ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 2.564,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 3.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Уговорене
услуге-Цивилна заштита“
економски код 412900;
потрошачка јединица 0005180 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење е-Аукције.
V
Предвиђени рок за реализације јавне набавке је од
дана потписивања Уговора до 31.12.2020.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: 02-404-121/20
Бијељина,
Датум: 03. јун 2020. год.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ) и члана 18. и члана 8. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова

II
За потребе Одјељења за пољопривреду , вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ,
ДРУГИХ
ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ
ТЕЛЕФОНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Афирмација домаће пољопривредне
производње, студије, сајмови“ - економски код 415 200,
потрошачка јединица 00051510 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем поступка
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. 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: 02-404-115/20
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19) 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
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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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ИП-01(5 Лотова)/20-Лот 5
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
За ЛОТ 5:УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА није достављена ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
III
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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-62/20-Лот 5
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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

03. јун 2020.

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 ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 1
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
За ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде за Лот 1
установљено је да је иста у потпуности испунила услове
предвиђене тендерском документацијом, и на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука,
са понуђеном цијеном у износу од: 1.040,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-62/20 од
21.05.2020. 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:02-404-62/20-Лот 1
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 2
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
За ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука
2. ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“ , Дворови,
Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом и на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови,
Бијељина .................................................. 4.243,30 КМ без ПДВ-а
2. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука ................................. 6.450,00 КМ без ПДВ-а

Број 32 - Страна 5
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:02-404-62/20-Лот 2
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 3
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА
КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“ , Дворови, Бијељина
са понуђеном цијеном у износу од 4.243,30 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-62/20 од
21.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

За ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде за Лот 3
установљено је да је иста у потпуности испунила услове
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предвиђене тендерском документацијом, и на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука,
са понуђеном цијеном у износу од: 1.840,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-62/20 од
21.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

03. јун 2020.

КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И
МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
За ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике
Српске, Бања Лука

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

II
Након разматрања приспјеле понуде за Лот 4
установљено је да је иста у потпуности испунила услове
предвиђене тендерском документацијом, и на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:

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

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука,
са понуђеном цијеном у износу од: 2.400,00 КМ (без ПДВ-а)

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.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-62/20 од
21.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

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

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

Број:02-404-62/20-Лот 3
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 4
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:
ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ НА МИКОТОКСИНЕ
И МЕТАЛЕ
ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ
ИСПРАВНОСТИ
ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА

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:02-404-62/20-Лот 4
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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-13 (3 Лотa)/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина

поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 02.04.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр.22/20 од 17.04.2020. године, а која се односи на
набавку
услуга:
ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
1:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
2:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева –ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
3:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За
ЛОТ
1:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних
путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина (носилац групе) (ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе))
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача испуњава у потпуности
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од : 21.150,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-73/20 од
21.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-73/20-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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-13 (3 Лотa)/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 02.04.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр.22/20 од 17.04.2020. године, а која се односи на
набавку
услуга:
ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
1:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
2:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева –ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
3:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА

За
ЛОТ
2:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина (носилац групе) (ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе))
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача испуњава у потпуности
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од : 32.450,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-73/20 од
21.05.2020. 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.
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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:02-404-73/20-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

03. јун 2020.

ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од : 31.550,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-73/20 од
21.05.2020. 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.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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-13 (3 Лотa)/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 02.04.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр.22/20 од 17.04.2020. године, а која се односи на
набавку
услуга:
ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
1:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
2:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – ЈУГОИСТОЧНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЛОТ
3:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА
За
ЛОТ
3:
Одржавање-пошљунчавање
некатегорисаних путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА
БИЈЕЉИНА, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина (носилац групе) (ДОО „Радиша“ Бијељина (члан групе))

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:02-404-73/20-ЛОТ 3
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 КГН-06/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.03.2020. године и у “Сл.гласнику
БиХ” бр.20/20 од 03.04.2020. године, а која се односи на
набавку услуга: ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ,
КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ
ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, понуду је доставио следећи понуђач:
1 . ДОО „Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад

II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача испуњава у потпуности
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:

II
Одлуком о поништењу поступка број: 02-40475/20 од 04.05.2020. године установљено је да понуда
понуђача ДОО „Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад
није достављена у складу са тендерском документацијом.
На поменуту одлуку понуђач ДОО „Балкан Кабловска
Телевизија“ Нови Сад је дана 18.05.2020. године уложио

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина

жалбу која је благовремена, допуштена и изјављена од
овлашћеног лица. Kомисија је у поновном поступку
оцјене понуда приступила разматрању приспјеле понуде
и установила да тачком 8.1.6. тендерске документације
прописано да понуда неће бити одбачена уколико су листови
понуде нумерисани на начин да је обезбеђен континуитет
нумерисања и да се исто сматра мањим одступањем које
битно не мијења карактеристике, услуве и друге захтјеве
тражене тендерском документацијом. На основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО
„Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад са
понуђеном цијеном у износу од 20.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда (2) број: 02404-75/20 од 20.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о
поништењу поступка број: 02-404-75/20 од 04.05.2020.
године.
V
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 достављених
изјава из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-75/20
Бијељина,
Датум: 26. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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
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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 ТВЈ-05/20
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана
16.03.2020. године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.18/20 од
20.03.2020. године, а која се односи на набавку услуга:
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ
НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ, бира се као најповољнији
понуђач: ДОО „Лазаревић-пром“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од 29.914,53 КМ (без ПДВ-а).
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
број: 02-404-46/20 од 11.05.2020.године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У предметном поступку јавне набавке Одлуком
о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-46/20 од
11.05.2020.године изабран је као најповољнији понуђач:
ДОО „Ауто-центар“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 22.124,75 КМ (без ПДВ-а). Изабрани понуђач
био је дужан 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 45. Закона о јавним набавкама БиХ односно Потврду
суда БиХ из које је видљиво да му у кривичном поступку
није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за сва
кривична дјела из члана 45. Став (1) тачка а) Закона о јавним
набавкама (кривична дјела организованог криминала,
корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини ) .
Обзиром да понуђач ДОО „Ауто-центар“ Бијељина
није доставио у прописаном року тражени доказ, уговорни
орган у складу са чланом 72. став (3) под а) Закона о јавним
набавкама доставља предлог уговора оном понуђачу чија је
понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача, а то је понуђач ДОО „Лазаревић-пром“ Бијељина.
Изабрани понуђач ДОО „Лазаревић-пром“
Бијељина дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана
пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену
документацију уговорни орган ће у складу са чланом 69. став
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
Записник о прегледу и оцјени понуда (3) број: 02404-46/20 од 26.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
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објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ :
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно
или препорученом поштанском пошиљком.Жалба се подноси
у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број:02-404-46/20
Бијељина,
Датум: 28. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 СКП-18/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 02.04.2020. године и у Сл.гласнику
Бих бр.22/20 од 17.04.2020. године, а која се односи на
набавку радова: “ ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЕ – ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА,
ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА,
ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА“,
понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО “Радиша“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности је
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: 25.633,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-77/20 од
25.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
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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- 77/20
Бијељина,
Датум: 28. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 СКП-07/20
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на
Порталу јавних набавки дана 22.04.2020.године и у
Сл.гласнику Бих бр.23/20 од 24.04.2020. године и Исправке
за обавјештења о набавци дана 22.04.2020. године, Сл.
Гласник БиХ број: 23/20 од 24.04.2020. године, а која се
односи на набавку услуга: “ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
И ТРОТОАРА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“, понуде је доставио
следећи понуђач:
1. АД “Комуналац “ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
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: 25.640,53 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-82/20 од
28.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

03. јун 2020.
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IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
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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.

IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.

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

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

Број:02-404-82/20
Бијељина,
Датум: 03. јун 2020. год.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) 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 ДД-01/20
I
У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 11.05.2020.
године, а која се односи на набавку роба: “НАБАВКА
ОПРЕМЕ ЗА БЕБЕ ПОВОДОМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“ ”, понуде је доставио следећи
понуђач:
1. ДОО “Топ спорт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Топ спорт“ Бијељина у потпуности
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО„Топ спорт„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 2.563,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-92/20 од
28.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-92/20
Бијељина,
Датум: 03. јун 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 64. став 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана
71. став 1. тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 9/17), Градоначелник Града
Бијељине дана 01. јуна 2020. године, донио је
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГРАДА

I
Овим Планом запошљавања у Градској управи
Града Бијељине за 2020. годину (у даљем тексту: План)
утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста,
број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником
о организацији и систематизацији радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20 и 25/20) те потребан
број службеника, намјештеника на неодређено вријеме и
приправника са потребном стручном спремом.
План се доноси на основу прикупљених приједлога
руководиоца организационих јединица водећи рачуна о
потребама за недостајућим кадровима у организационим
јединицама и расположивим финасијским средствима у
складу са Одлуком о буџету Града Бијељина за 2020. годину
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 23/19).
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II
Утврђује се стварно стање попуњености
радних мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан




Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɪɨɫɬɨɪɧɨɭɪɟɻɟʃɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɞɪɭɲɬɜɟɧɟɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɛɨɪɚɱɤɨɢɧɜɚɥɢɞɫɤɭɢ
ɰɢɜɢɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɨɩɲɬɭɭɩɪɚɜɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
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01.06.2020.године, те планира потребан број службеника
и намјештеника за пријем у радни однос на неодређено
вријеме у 2020. години како слиједи:

ɋɬɜɚɪɧɨ
ɇɟɩɨɩɭʃɟɧɚ ɉɥɚɧɢɪɚɧɛɪɨʁ
ɫɬɚʃɟ
ɪɚɞɧɚɦʁɟɫɬɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɢ
ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤɚɧɚ
ɪɚɞɧɢɯ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɦʁɟɫɬɚ
ɜɪɢʁɟɦɟ













ɄɚɛɢɧɟɬȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɋɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚɩɨɫɥɨɜɟɦʁɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɢ
ɧɚɞɡɨɪ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ
Ɉɞɫʁɟɤɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟʂɭɞɫɤɢɦ
ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɡɚɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɍɄɍɉɇɈ








































































III
У погледу приправника планиран је пријем 20
(двадесет) приправника са високом и вишом стручном
спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером и
20 % са завршеним природним и техничким смјером.
IV
У измјењеним околностима и потребама за
пријем у радни однос нових службеника, намјештеника
и приправника, а на основу Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина, донијет ће се измјене и допуне Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-120-69/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 01 јуна 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 13. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,број:
9/17) и члана
4. став 4. Одлуке о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2020.
години („Службени гласник Града Бијељина“, број:19/20)
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :

03. јун 2020.
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РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о начину и
условима подстицаја у пољопривредној производњи за
2020. годину број: 114/20 од 18.5.2020. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног oдбора Аграрног фонда Града Бијељина број:
114/20 од 18.5.2020. године и Сагласност Одјељења за
пољопривреду Градске управе Града Бијељина број: 02/19330-2-77/20 од 25.5. 2020. године налазе се у прилогу овог
Рјешења и чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1049/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 28. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 9. Статута Аграрног фонда
града Бијељина(„Службени гласник града Бијељина”,број:
15/08, 1/12, 26/13,10/15), члана 22. и 26. Закона о
пољопривреди,(„Службени гласник Републике Српске“,
број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4. Одлуке о програму
кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње у 2020. години („Службени гласник Града
Бијељина“,број: 19/20,) , Управни одбор Аграрног фонда
Града Бијељина, дана, 18. мај 2020. године д о н и о ј е :
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о начину и условима подстицајa у
пољопривредној производњи за 2020. годину, одређују се
начини и услови које морају да имају правна и физичка
лица у примарној пољопривредној производњи, поступак
за њихово остваривање, општи и посебни критеријуми за
остваривање подстицаја са потребном документацијом,
начин исплате, контрола и надзор приликом остваривања
подстицаја и обавезе које корисник подстицаја мора
испунити након добијања подстицаја.
Члан 2.
Права на подстицајна средства Аграрног фонда
града Бијељина имају правна лица (за поједине врсте
подстицаја гдје je наведено у члану), физичка лица која се
баве пољопривредном производњом на територији Града
Бијељина. који су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава и нерегис.
Члан 3.
Пољопривредни произвођач подноси захтјев за
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остваривање новчаног подстицаја који мора бити читко
попуњен, на ком ће бити уписан број о регистрацији
пољопривредног газдинства. Физичка лица која нису
уписана у регистар пољопривредних газдинстава неће
уписивати број о регистрацији пољоприврдног газдинства
али морају доказати да имају пољопривредну производњу
на свом имању. У случају спријечености носиоца
пољопривредног газдинства ( случајеви теже болести,
болничког и кућног лијечења, рада у иностранству) у име
носиоца пољопривредног газдинства може поднијети и члан
пољопривредног газдинства, уз овјерену изјаву која садржи
одговарајуће образложење, односно друго овлашћено лице
уз овјерену пуномоћ за заступање, под условом да је захтјев
поднесен у прописаном року и да гласи на име носиоца
газдинства.
У случају да су на потврди о регистрацији
пољопривредног газдинства коју издаје АПИФ, наведени
чланови газдинства, није потребно достављати кућну листу
приликом предаје захтјева.
На захтјеву за остваривање новчаног подстицаја
физичка лица треба да наведу : име и презиме, адресу
становања на подручју Града Бијељина, контакт телефон,
матични број, број пољопривредног газдинства (
регистрована пољопривредна газдинства), број жиро рачуна
или текућег рачуна, назив банке, врста подстицаја (на коју
се производњу односи), износ планираних средстава по
Правилнику, документа која се подносе уз захтјев и потпис
подносиоца захтјева.( „Образац а“)
За правна лица: Назив правног лица, сједиште фирме
на подручју Града Бијељина, контакт телефон, ЈИБ или ПИБ,
број пољопривредног газдинства, број жиро рачуна, назив
банке, врста подстицаја ( на коју се производњу односи),
износ планираних средстава по Правилнику, документа
која се подносе уз захтјев и печат и потпис овлаштеног лица.
( „Образац б“)
Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у
пољопривреди подноси се на прописаном образцу који је у
прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Доказ о инвестираним средствима је велепродајна
фактура или овјерена копија велепродајне фактуре,
малопродајна фактура или овјерена копија малопродајне
фактуре, уз коју се обавезно прилаже и фискални рачун
или копија фискалног рачуна са ставкама које су предмет
подстицаја.
Ставке на рачунима које нису предмет подстицаја
неће се узимати у обзир.
За набављена средства и опрему у иностранству
уз рачун од добављача прилаже се пратећа царинска
документација.
Уговор о извођењу радова са привременом или
окончаном ситуацијом са спецификацијом извршених
радова уз коју се обавезно прилаже фискални рачун.
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Члан 5.
Пољопривредни произвођачи ће уз захтјев
доставити овјерену изјаву са намјером због које се подноси
захтјев, (гдје је наведено у члану) „Образац ж“.

посјета Сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње, суфинансирање анализа и побољшања
квалитета земљишта, суфинасирање у набавци основног
стада и пројеката развојних агенција

Аграрни фонд може накнадно тражити доставу
докумената ако сматра да за то има потребе а која нису
наведена у правилнику.

Подршка организованом откупу поврћа, воћа,
(oрганизовани откуп дувана из 2019. године),

Члан 6.
Директор Аграрног фонда ће својим рјешењем
именовати Комисију за обилазак пољопривредних
произвођача који су поднијели захтјев за подстицај.
Комисија треба да утврди испуњеност услова по предатом
захтјеву тамо гдје је предвиђено овим правилником. Такође,
директор Агарног фонда ће именовати Рјешењем комисију
за преглед поднијетих захтјева и испуњености услова за
подстицаје. Након прегледа захтјева комисија ће направити
предлог за исплату коју ће доставити директору и Управном
одбору на разматрање и усвајање.
Након обраде захтјева, провјере достављене
документације и усвајањем од стране Управног одбора
Аграрног фонда Града Бијељина исплаћиваће се новчани
подстицај корисницима.
Исплата подстицајних средстава корисницима
врши се директним плаћањем на њихове текуће, односно
жиро-рачуне, на рачун добављача или на рачун извршиоца
услуге.
Јавни позиви, одобрени спискови за исплату
подстицја на којима ће бити одређен рок за жалбе биће
објављени на сајту Града Бијељина у дијелу који се односи
на Јавна предузећа – Агарни фонд.
Члан 7.
Финансијскa средства са одређених позиција гдје
се укаже потреба пребациваће се на другу позицију, а на
основу Одлуке о реалокацији средстава Управног одбора
Аграрног фонда.
II

Организовани откуп поврћа и воћа
Члан 9.
Право на регрес за уговорену производњу воћа и
поврћа род 2020. године, остварују физичка лица са подручја
Града Бијељина која на основу уговора са регистрованим
организатором производње или организатором откупа
уговоре и реализују производњу повртарских и воћарских
врста за прерађивачке капацитете.
Уговор из става 1. овог члана мора бити склопљен
са правним лицем регистрованим за откуп или прераду
пољопривредних производа на територији Града Бијељина.
Право на премију односи се на следеће врсте :
Воће: крушка, шљива, вишња,кајсија, малина и
јагоде.
Поврће: краставац ( у типу корнишона ), паприка,
парадајз, цвекла, купус и патлиџан.
Право на премију из предходног става овог члана
остварују физичка лица (произвођачи) на основу захтјева
(„Образац б“) који организатори производње или откупа
доставе Аграрном фонду града Бијељина. Уз захтјев
организатор производње или откупа доставља следећа
документа.
- Списак произвођача са уговореним количинама
у коме је назначено име и презиме произвођача, мјесто
становања,ЈМБ,
регистарски
број
пољопривредног
газдинства РБПГ и количине уговорених производа по
класама, површина по уговору и број уговора (за физичка
лица), који се налази на („Образац г“) у прилогу правилника
и чини његов саставни дио.
- Уговор или копије уговора са произвођачима о
организованој производњи.

НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Члан 8.
Право на новчане подстицаје у пољопривреди
произвођачи остварују за:
Подстицај производњи, доходку и руралном
развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
организовани откуп дувана (род из 2019. године)
2. Подршка сточарству
3. Подршка подизању нових засада воћа
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
6. Подршка изградњи инфраструктуре
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.)
8. Помоћ удружењима
9. Регрес камата за прољетну сјетву
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,

Спецификацију произвођача са обрачунатом
премијом по врстама и класама откупљених производа
(„Образац в“) која се налази у прилогу правилника и чини
његов саставни дио. Организатори откупа или производње
„Образац г и Образац в“ достављају у штампаној и
електронској форми на електронску адресу Аграрног фонда
Града Бијељина (аgrarnifondbn@gmail.coм
- откупни блокови као доказ о преузетим нето
количинама, односно откупни листови и рачуни, као доказ
о продатим нето количинама прерађивачу ако организатор
уговорене производње није прерађивач,
- изјаву организатора производње да су све
количине поврћа за које се подноси захтјев за премију
откупљене од произвођача.
Висина премије за организовани откуп воћа и
поврћа износи до 10% од просјечне тржишне цијене и
исплаћиваће се до висине расположивих средстава за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Maксимални износ који корисник може остварити за ову
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врсту подстицаја је до 2.000,00 КМ.
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а) за јабучасте воћке, минимално 1.000 садница по
хектару,

Крајњи рок за подношење захтјева за остварење
права на премију за уговорену производњу воћа и поврћа је
30.11.2020.год.

б) за коштуничаве воћке, минимално 800 садница/ха,
ц) за језграсте воћне врсте, љешник 500 садница /
ха, орах 120 садница /ха,

Организовани откуп дувана из 2019.године
Члан 10.

Минимална површина за подизање производних
засада јагодичастог воћа за коришћење ове субвенције је
засад од 0,1 хектара, са одговарајућим бројем садница по
хектару, и то:

Право на премију за производњу дувана у листу
имају пољ.произвођачи са подручја Града Бијељина за
произведени и продати осушени дуван из 2019.године, a
на основу уговора о организованој производњи и откупу
дувана у листу.
Право на премију остварују физичка и правна лица
произвођачи путем организатора производње на основу
захтјева који се подноси Аграрном фонду уз који прилажу
следећа документа:
- списак произвођача од којих је откупљен
дуван, који садржи: име и презиме произвођача, мјесто
пребивалишта, ЈМБ за физичко лице, сједиште и ЈИБ за
правно лице, количине откупљених дувана по типовима,
површина по уговору, број уговора и број откупног блока за
физичка лица, односно број рачуна за правна лица,(“Образац
ђ“), који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио.
- Уговор са организатором производње о
организованој производњи и откупу дувана
и копију откупних блокова.
- Изјаву организатора производње да су све
количине дувана за које се подноси захтјев за премију
откупљене од произвођача,
- спецификацију корисника подстицаја са бројевима
њихових текућих или жиро рачуна груписаних по банкама,
сачињену на („Обрасцу д“), који се налази у Прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио. Организатори
откупа или производње „Образац ђ и Образац д“ достављају
у штампаној и електронској форми на електронску адресу
Аграрног фонда Града Бијељина( аgrarnifondbn@gmail.com).
Висина премије за производњу дувана у листу из
2019.године је 0,15 КМ/кг. Maксимални износ који корисник
може остварити за ову врсту подстицаја је до 1.500,00 КМ
Захтјев за исплату премије за дуван поднијеће
организатори откупа дувана најкасније до 01.08.2020.
године.
Подршка подизању нових засада воћа
Члан 11.

а) за малину минимално 10.000 садница/ха,
б) за купину и аронију минимално 2.000 садница/ха,
в) за јагоду минимално 35.000 садница/ха.
Минимална површина за подизање винограда је
засад од 0,3 хектара, са најмање 2500 лозних калемова по
хектару.
Корисници подстицајна средства остварују на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећа документа:
- рачуне у складу са овим правилником, као доказ
о набавци садног материјала, опреме (стубови и жица) и
извршеним услугама (обраде тла, садње, уградње стубова и
жице),
- декларацију о квалитету садног материјала и
- изјава корисника подстицаја о изграђеном засаду.
Комисија формирана од стране Директора Аграрног
фонда, на основу приложене документације и увидом на
лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 20% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 5.000,00 КМ по
кориснику.
Подносиоци захтјева који су остварили право
на подстицајна средства прописана чланом 28. овог
Правилника не могу остварити подстицајна средства
прописана по овом члану.
Рачуни који су настали по основу улагања у подршку
подизању нових засада воћа после 30.11.2019. године
узимаће се у разматрање по одредбама овог Правилника
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.11.2020.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.

Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих
производних
засада
јабучастог,
коштуничавог, језграстог и јагодичастог воћа имају
корисници (физичка лица) који се баве пољопривредном
производњом и који су извршили улагања у текућој години.

Члан 12.
Право на подстицајна средства за производњу
љекобиља имају корисници (физичка лица) који се баве
пољопривредном производњом, који су извршили улагања
у текућој години и имају уговорену производњу.

Минимална површина за подизање вишегодишњих
производних засада јабучастог, коштуничавог и језграстог
воћа за коришћење ове субвенције је засад од 0,3 хектара, са
одговарајућим бројем садница по хектару, и то:

Минимална површина за подизање производних
засада љекобиља је засад од 0,2 хектара, са одговарајућим
бројем садница по хектару, и то:
а) за смиље, минимално 35.000 садница/ ха,
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б) за матичњак, минимално 45.000 садница/ха,
ц) за лаванду, минималнo 20.000 садница /ха,

03. јун 2020.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2020.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.

Корисници подстицајна средства остварују на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећа документа:

Подршка набавци система за наводњавање“Тифон“

- рачуне у складу са овим правилником, као доказ
о набавци садног материјала и извршеним услугама (обраде
тла, садње),
- изјава корисника подстицаја о заснованом засаду,
- Уговор са откупљивачем.

Члан 14.
Право на подстицајна средства за изградњу
система за наводњавање имају физичка лица која се баве
пољопривредном производњом и која изврше улагања за
наведену намјену у текућој години. Предмет подстицаја
могу бити извршена улагања у набављену покретну опрему
за наводњавање „Тифон“ и осталу опрему за „Тифоне“.

Комисија формирана од стране Директора Аграрног
фонда, на основу приложене документације и увидом на
лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у висини до 20% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 1.000,00 КМ по
кориснику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.11.2020.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Подршка пластеничкој производњи и наводњавању
Члан 13.
Право на подстицајних средства за изградњу
нових пластеника корисне површине од најмање 100 м2
по пластенику и набавку опреме за наводњавање имају
физичка лица која се баве пољопривредном производњом и
која у текућој години изврше улагања за наведену намјену.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду града
Бијељина, уз који прилажу следећа документа:
- рачуне у складу са овим правилником, као доказ о
инвестираним средствима за набавку материјала, опреме или
о извршеним услугама монтаже ( за фолију, конструкцију,
мрежа за засјењивање, опрема за провјетравање и гријање,
системе за наводњавање, пумпе са опремом, распрскивачи,
фолија за малчовање).
изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Комисија формирана од стране директора Аграрног
фонда изаћи ће на лице мјеста и записнички констатовати
стварно стање методом случајног узорка.
Висина подстицајна средства за намјену из овог
члана утврђују се у висини до15% од инвестираних средстава
и може бити исплаћено до 1.500,00 КМ по кориснику у
текућој години.
Рачуни који су настали по основу улагања у
пластеничку производњу и наводњавање после 31.10.2019.
године узимаће се у разматрање по одредбама овог
Правилника.

Физичка лица, корисници система за наводњавање
остварују подстицајна средства на основу захтјева који
подносе Агарном фонду, уз који прилажу следећа документа:
- рачуне о извршеној набавци опреме и услуга
као доказ о висини извршених улагања која су предмет
субвенционисања трошкова,
- изјава корисника подстицаја о уложеним
средствима.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у износу до 15% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 1.500,00 КМ по
кориснику у текућој години. Признаваће се један систем
за наводњавање „Тифон“ са опремом по регистрованом
пољопривредном газдинству.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 31.10.2019.
године и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Подршка сточарству
члан 15.
Право на подстицајна средства за набавку
квалитетног товног материјала имају корисници (физичка
лица) који у текућој години произведу или набаве
максимално до 10 мушки телади за даљи тов.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију пасош животиње „образац Д“, уз који прилажу
следећа документа:
- Пољопривредни произвођачи могу поднијет
захтјев и са копијом „А1 Обрасца“ за телад од надлежне
ветеринарске организације с тим да по пријему „ Д Обрасца“
од Агенције за обиљежавање животиња доставе копије „Д
Обрасца“ у Аграрни фонд, као доказ да је грло произведено
на властитом имању или преведено на корисника подстицаја
- овјерену изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити прије истека това , изузев због
здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити
потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере
принудног клања.
Захтјев се подноси само једном у току године.
Висина подстицајних средства за намјену из овог члана
утврђује се у висини до 100,00 КМ по телету.
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Телад која су купљена или произведена на
газдинству после 31.10.2019. године узимаће се у обраду уз
захтјев поднесен по овом Правилнику.
Дани улаза у тов рачунају се од дана обиљежавања
животиња у власништву или преноса власништва на
животињама.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2020.
године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
Члан 16.
Право на подстицајна средства за властити узгој
стеоних јуница имају корисници ( физичка лица ) која у
текућој години произведу минимално једну стеону јуницу
или купе женско теле старости до 5 мјесеци које одгоје на
свом имању и формирају основно стадо од најмање три
музна грла.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећа документа:
- копије пасоша за произведена грла образац „Д“
на име корисника подстицаја,
- потврда ветеринара о осјеменавању или
цертификат на име власника фарме о самосталном
осјеменавању,
- потврда о стеоности,
- овјерену изјаву о тачности наведених података,
- предметно грло не смије бити старије код прве
оплодње од 14 – 20 мјесеци.
Висина подстицајних средства за намјену из
овог члана утврђује се у висини до 100,00 КМ, а право на
подстицајна средства имају корисници који у текућој години
произведу у властитом узгоју максимално до 10 јуница.
Јунице које су осјемењене после 31.10.2019.
године, узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 31.10.2020.
године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за набавку товних
прасића имају корисници (физичка лица) који у текућој
години произведу или набаве минимално 50 прасића за
даљи тов, при улазној тежини до 35 кг и излазној тежини
најмање 90 кг са најмање 80 дана проведених у тову.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду након што
добију Признаницу за извршене мјере заштите животиња ,
уз који прилажу следећа документа:
- копије пасоша за властиту производњу или
купљену прасад - увјерење о здравственом стању животиња
или Образац о спроведеним мјерама заштите на имању или
фискални рачун о извршеној ветеринарској интервенцији.

Број 32 - Страна 17

- овјерену изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити прије истека това , изузев због
здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити
потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере
принудног клања.
- подносилац захтјева дужан је да 20 дана прије
истека това обавјести Аграрни фонд да пошаље комисију
која ће на лицу мјеста констатовати испуњеност услова по
поднесеном захтјеву.
- након продаје товних свиња у Аграрни фонд
ће доставити Образац - Увјерење о здравственом стању
животиње - пасош продатих животиња и пореску фактуру
ако је пољопривредни произвођач у систему ПДВ-а, а ако
није у систему ПДВ-а доставља само Увјерење о здравственом
стању животиње– пасош продатих животиња.
- У случају да свиње буду продате прије него што
дође комисија, подносилац захтјева дужан је да обезбједи
доказ о продаји откупни блок или пореску фактуру и пасош
продатих животиња. Уколико подносилац захтјева не
пријави Аграрном фонду излаз свиња из това (раздужење)
неће имати право на подстицај по поднесеном захтјеву
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда а на основу приложене документације и
увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова
за остваривање права на подстицајна средства и о томе
сачинити записник.
Захтјев се подноси само једном у току године.
Висина подстицајних средства за намјену из овог члана
утврђује се у висини до 5,00 КМ по прасету и може бити
исплаћено до 1.000,00 КМ по кориснику у текућој години.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2020.
године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову
намјену, једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Члан 18.
Право на подстицајна средства за узгој приплодних
оваца имају корисници (физичка лица) који у текућој
години посједују минимално двадесет приплодних оваца
(женских грла) преко 10 мјесеци старости.
Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који
прилажу следећа документа:
– Образац о проведеним мјерама вакцинације
против бруцелозе.
изјаву да предметно грло за које остварује
подстицај неће отуђити најмање три године, изузев због
здравствених проблема у ком случају мора обезбиједити
потврду ветеринара о угинућу или неопходности мјере
принудног клања.
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда а на основу приложене документације и
увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова
за остваривање права на подстицајна средства и о томе
сачинити записник.
Захтјев се подноси само једном у току године.
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Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се
у висини до 25,00 КМ по овци и може бити исплаћено до
1.000,00 КМ по кориснику у текућој години.

стра¬не Директора Аграрног фонда на основу приложене
документације и увидом на терену, сачиниће записник,
којим се констатује завршетак радова.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 31.10.2020.
године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за овај члан,
једном годишње након обраде приспјелих захтјева.
Подршка изградњи инфраструктуре
Члан 19.

Под сеоском инфраструктуром подразумијевају
се : њивски и некатегорисани путеви, мостови, расвјета,
гробља, вјерски објекти, системи водоснадбјевања, домови
културе, уређење канала, пропуста, игралишта набавка
опреме за одржавање и уређење заједничких површина и
други објекати сеоске инфраструктуре, а које заједнички
користи рурално становништво.

Подстицај за подршку у изградњи, поправци
и уређењу сеоске инфраструктуре могу имати мјесне
заједнице или групе грађана, које Аграрном фонду поднесу
захтјев.

Инфраструктурни објекти из става 6. овог
Правилника који су почети да се граде у претходној години
а нису завршени, узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по
овом Правилнику.

Аграрни фонд ће расписати јавни позив за избор
најповољнијег понуђача за израду инфраструктурних
објеката у руралним подручјима Града Бијељине за онај
износ средства који је Предвиђен Одлуком о програму
кориштења средстава за подстицај пољопривредне
производње за 2019.годину.

Средства за исплату из става 4. и 5. овог члана
исплаћиваће се до висине расположивих средстава и може
бити исплаћено максимално до 6 000,00 КМ по предатом
захтјеву у текућој години.

Мјесне заједнице или групе грађана да би
конкурисале за средства предвиђена за изградњу
инфраструктуре од Аграрног фонда, достављају следећа
докуманта:
- захтјев са описом послова,
-овјерену
изјаву о изградњи и намјени
инфраструктурног објекта,
-предмјер радова, који ће по налогу Аграрног фонда
израдит извођач радова који је изабран јавном набавком
Мјесне заједнице или групе грађана да би
конкурисале за средства по основу изградње асфалтних
путева а гдје је спроведена јавна набавка преко Одјељења
за стамбено- комуналне послове Административне службе
града Бијељина, достављају следећа документа:
- уговор о извођењу радова са предмјером радова.
- доказ о учешћу суфинансирања мјесне заједнице
или групе грађана,
- сагласност савјета мјесне заједнице или групе
грађана да средства буду пребачена на извођача радова
Мјесне заједнице или групе грађана да би
конкурисале за средства предвиђена за подршку изградњи
инфраструктуре гдје није обухваћено јавном набавком од
Аграрног фонда, достављају следећа докуманта:
- захтјев са описом послова,
- овјерену
изјаву о изградњи или намјени
инфраструктурног објекта,
- предмјер радова или предрачун- рачун који издаје
извођач радова- извршиоц услуга,
- сагласност савјета мјесне заједнице да средства
буду пребачена на извођача радова – извршиоца услуга.
Према ставу 3. овог члана по завршетку радова,
извршилац радова направиће извјештај по привременим
ситуацијама или извјештај по окончану ситуацију са
спецификацијом извршених радова и доставити је
Аграрном Фонду. Након достављања извјештаја или
окончане ситуације
Ко¬ми¬си¬ја фор¬ми¬ра¬на од

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 30.09.2020. године.
Средства за вандредне и непредвиђене ситуације (
елементарне непогоде и др.)
Члан 20.
Права на средства за вандредне и непредвиђене
ситуације односе се на елементарне непогоде (осим поплаве
и града), пожар (на објектима за примарну пољопривредну
производњу), угинуће стоке и друге непредвиђене
ситуације које су проузроковале штету на пољопривредном
газдинству.
Средства из овог члана ће се одобравати на основу
захтјева који се поднесе Аграрном фонду, a на основу:
- записника Комисије за процјену штета у
пољопривреди и на објектима за примарну пољопривредну
производњу, коју именује Градоначелник.
- изјава корисника о тачности података,
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће
се на основу процјене коју утврђује Комисија за процјену
штета у пољопривреди и на објектима за примарну
пољопривредну производњу а исплаћиваће се на основу
следећих критеријума:
- За процјену штете до 10 000,00 може се исплатити
максимално до 50 % од износа
процјене,
- ако је износ од 10 001,00 КМ до 20 000,00 КМ може
бити исплаћено до 35% од износа процјене,
- ако је износ процјене штете преко 20 001,00
КМ може бити исплаћено максимално до 25 % од износа
процјене.
Средства ће се исплаћивати на основу могућности
и до висине расположивих средстава.
У текућој години може бити исплаћен само један
захтјев по кориснику који се односи на овај члан.

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Штете које су настале после 30.11.2019.године
узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом Правилнику.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 30.11.2020. године.
Помоћ удружењима
Члан 21.
Права на подстицајна средства из овог члана имају
пољопривредна удружења, пчеларска, риболовачка, ловачка
и коњичка удружења, подручна удружења пољопривреде
која дјелују на нивоу Републике Српске и пољопривредне
задруге која се налазе и раде на подручју Града Бијељина.
Подршка за развој пословних активности унутар
интересних удруживања пољопривредних произвођача
(удружења, пољопривредних задруга) одобраваће се
на основу захтјева, програма активности удружења,
пољопривредних задруга усвојен на скупштини удружења
или задругара уз изјаву одговорног лица о тачности података.
Уз захтјев доставља се копија рјешења о регистрацији из
суда, копија статута, копија задружних правила за задруге
и списак чланова.
Удружењима пољопривредника, пољопривредним
задругама које су основане не дуже од годину дана до дана
предаје захтјева, Аграрни фонда ће помоћи опремање
канцеларије за рад удружења или задруге. Уз захтјев доставља
се копија рјешења о регистрацији из суда, копија статута,
списак чланова и предрачун за опремање канцеларије.
Пољопривредне задруге, пољопривредна удружења
која су основана на подручју Града Бијељина у 2019. и 2020.
години Аграрни фонд ће субвенционисати тако што ће
платити судску таксу за регистрацију. Уз захтјев ће доставити
копију уплатнице и копију рјешења о регистрацији са
Уговором о оснивању и задружним правилима за задругe,а
за пољопривредна удружења копију уплатнице и копију
рјешења.
Удружења и пољопривредне задруге које су добиле
помоћ од Аграрног фонда у текућој години, морају доказати
утрошак средстава до 90 дана од дана добијања средстава.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава,
и може бити исплаћено максимално до 5 000,00 КМ по
предатом захтјеву у текућој години.
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Члан 22.
Подршку финансирању едукацији, презентацију
пројеката, медијско представљање, медијско представљање
јавних позива или пројеката, подршка и посјета сајмовима,
изложбама у области пољопривреде, промоцијама,
савјетовањима и студијским путовањима, изради стручних
часописа и литературе, израду типских пројеката у области
пољопривреде и суфинасирање пројеката развојних
агенција из области пољопривреде и руралног развоја и
изради промотивног материјала користиће Аграрни фонд и
распоређиваће на основу Одлуке Управног одбора.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату средстава за намјену из овог
члана подноси се до 31.12.2020.године.
Подршка увођењу сертификоване производње,
Члан 23.
Права на подршку за увођење сертификоване
производње имају ( физичка и правна лица ) која се баве
пољопривредном производњом намјењене тржишту за
увођење и сертификацију добре пољопривредне праксе,
која се односи на трошкове припреме за увођење стандарда
квалитета и добијања сертификата ( ИСО или ГЛОБАЛ
ГАП ) за оне кориснике који су испунили услове и добили
сертификат према мађународним стандардима.
Kорисници остварују подстицај тако што подносе
захтјев Аграрном фонду града Бијељина уз који прилажу
следећа документа:
- Копију сертификата,
- уговор за припрему и увођење система квалитета,
- рачуне у складу са овим правилниkом, као до
каз о инвестираним средствима за увођење сертификата.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у износу до 20% од висине инвестираних
средстава и може бити исплаћено до 2 000,00 КМ по
кориснику у текућој години.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 30.11.2020.
године.
Суфинасирање анализа квалитета земљишта

Захтјев за исплату средстава за намјену из овог члана
подноси се до 30.09.2020.године.

Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета
сајмовима, подршка увођењу сертификоване производње,
суфинасирање анализа и побољшање квалитета земљишта,
основног стада и пројеката развојних агенција
Подршка едукацији,
посјета сајмовима

презентацији

пројеката,

Члан 24.
Право на подстицајна средства за суфинасирање
анализе квалитета земљишта имају физичка лица која
се баве пољопривредном производњом на територији за
к.о са подручја општине Бијељина. Анализу могу вршити
надлежне лабараторије које су регистроване за анализу
квалитета земљишта.
Корисници подстицајних средстава остварују
права на основу захтјева, који подносе Аграрном фонду
града Бијељина уз који прилажу следећа документа:
- Извјештај о извршеној анализи na ( pH u KCl,

Број 32 - Страна 20

Службени гласник Града Бијељина

N, P, K и хумус) са препоруком за наредну културу која се
планира засијати на наведеној парцели,
- Изјава пољопривредника о извршеној анализи,
- Пореска фактура са фискалним рачуном о
трошковима анализе,

03. јун 2020.

средстав на основу предрачуна за набавку робе дужани су у
року до 20 дана доставити пореску фактуру за робу која је
наведена на предрачуну

Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у износу до 50% од висине инвестираних
средстава и мо¬же би¬ти исплаћено до 200,00 КМ по
кориснику у текућој години.

Одобрена средства ће се исплаћивати на жиро рачун
правног или физичког лица које је издало предрачун или
на текући рачун подносиоца захтјева. Након преузимања
робе Комисија формирана од стране Директора Аграрног
фонда а на основу приложене документације и увидом на
лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова и о томе
сачинити записник.

Средства за исплату из овог чла¬на исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.

Средства за исплату из овог чла¬на исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније 31.10.2020.
године.

У текућој години може бити исплаћен само један
захтјев по кориснику који се односи на овај члан.

Суфинасирање у набавци основног
пластеника, садница и прикључне машине

стада,

Члан 25.
Право на подстицајна средства за суфинасирање
основног стада, пластеника, садница и прикључне машине
имају
физичка лица која се баве пољопривредном
производњом на територији Града Бијељина, који немају
материјалне могућности. Наведена лица могу да оформе
основно стадо, набаве пластеник, саднице, набаве
прикључну машину или опрему за одржавање воћњака и
винограда, те да набаве репроматеријал за сјетву или опрему
за ревитализацију и унапређење ратарске, повртларске и
сточарске производње.
Аграрни фонд града Бијељина ће суфинасирати
набавку приплодних свиња ( назимица или крмача)
максимално до четири комада, приплодних оваца
максимално до пет комада, или максимално до 200 м2
пластеника, саднице воћака, лозних калемова и украсног
биља, једну прикључну машину или опрему за одржавање
воћњака и винограда те набаве репроматеријал за сјетву
или опрему за ревитализацију и унапређење ратарске,
повртларске и сточарске производње. Све наведене набавке
дозвољене су по једном домаћинству.
Корисници подстицајних средстава остварују
права на основу захтјева, који подносе Аграрном фонду
града Бијељина уз који прилажу следећа документа:
- предрачун за набавку робе или пореску фактуру
ако је роба набављена,
- овјерену изјаву да предметно грло, пластеник,
саднице, прикључну машину или опрему за које остварује
подстицај неће отуђити најмање три године, изузев код грла
која су предмет подстицаја, због здравствених проблема,
у ком случају мора обезбиједити потврду ветеринара о
угинућу или неопходности мјере принудног клања.
Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се на основу предрачуна или пореске фактуре
у износу набавке и може бити исплаћено максимално до
2000,00 КМ по кориснику у текућој години.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 30.09.2020.
Побољшање квалитета земљишта
Члан 26.
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта
односи се на калцификацију пољопривредног земљишта,
мјеру поправке и побољшања земљишта коју имају
пољопривредни произвођачи физичка лица са подручја
града Бијељина за к.о општине Бијељина која у текућој
години изврше калцификацију земљишта на површини
већој од 0,5 до 2 ха.
Аграрни фонд ће расписати јавни позив за избор
најповољнијег понуђача за набавку и превоз кречњака који
је потребан за побољшање квалитета пољопривредног
земљишта на подручју Града Бијељина. Такође, Аграрни
фонд ће расписати јавни позив за одабир најповољнијег
извођача ( лабараторије) која ће извршити анализу pH
земљишта. Јавне набавке ће се вршити за онај износ
средства који је Предвиђен Одлуком о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2020.
годину.
Корисници подстицајних средстава остварују
права на основу захтјева, који подносе Аграрном фонду
града Бијељина уз који прилажу следећу документацију:
- Анализа pH земљишта,
- Изјава пољопривредника на којој површини ће
извршити калцификацију,
Комисија формирана од стране Директора
Аграрног фонда а на основу приложене документације и
увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова
и о томе сачинити записник.
Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање
права на подстицајна средства за калцификацију земљишта
је 31.10.2020.године.
Pегрес камата за прољетну сјетву

Подносиоцима захтјева којима буду исплаћена

03. јун 2020.
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Члан 27.
Право на регресирану камату имају физичка
лица која се баве пољопривредном производњом на
територији Града Бијељина, којима је пословна банка или
микрокредитна организација (са којoм је Административна
служба Града Бијељина потписала Протокол о сарадњи)
одобрила кредит за репроматеријал за прољетну сјетву у
току текуће године.
Аграрни фонд ће регресирати камату на одобрене
кредите за прољетну сјетву у висини од 3% на годишњем
нивоу оним банкама или микрокредитним организацијама
код којих је камата на краткорочне кредите за прољетну
сјетву (најдужи период кредита до 12 мјесеци) није већа од
9,5% на годишњем нивоу. Максимални износ кредита за који
ће Аграрни фонд регресирати камату физичким лицима за
репроматеријал за прољетну сјетву је до 10 000,00 КМ, а који
су реализовали кредит до 31.05.2020. године.
Права на регресирану камату остварује се тако што
пословна банка или микрокредитна организација подносе
захтјев Аграрном фонду града Бијељина у име корисника
кредита физичког лица и изврши обрачун регресиране
камате од дана реализације одобреног кредита у 2020.
години.
Уз захтјев прилажу следећа документа:
- Копија уговора између даваоца кредита и
корисника кредита,
- Спецификација обрачуна регресиране камате
„Образац е“,
- Копија протокола о сарадњи,
- Изјава о тачности података.
Подстицајна средства за регрес камате за пролетњу
сјетву биће исплаћена на текуће рачуне корисника кредита.
Даваоц кредита је обавезан да контролним
органима Aграрног фонда, Административне службе Града
Бијељина и другим контролним институцијама омогући
вршење контроле намјенског трошења кредита за које је
исплаћена регресирана камата.
Уколико контролни орган утврди да су кредитна
средства ненамјенски утрошена, даваоц кредита је дужан да
изврши поврат исплаћених средстава.
Средства за исплату из овог члана исплаћиваће се
до висине расположивих средстава.
Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се Аграрном фонду града
Бијељина најкасније до 31.07.2020. године.
Афирмација домаће пољопривредне производње
Члан 28.
Расподјелу
средстава
Афирмација
домаће
пољопривредне производње, сајмови, туристичке понуде
врши Одјељење за пољопривреду (у даљем тексту:
Одјељење).
Средства ће се додјељивати за:
а) субвенција изградње савремених објеката за
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примарну пољоприведну производњу,
б) субвенција адаптације постојећих објеката за
савремену примарну пољопривредну производњу,
в) субвенција подизању савремених засада воћних
врста које нису или су мало заступљене на подручју града
Бијељина (орах, љешник, винова лоза, трешња, јагода,
малина, купина и рибизла) минималних површина и броја
садница прописани чланом 11. овог Правилника,
г) превоз на манифестације које су везане за
пољопривреду, које су едукативног карактера како за
пољопривредне произвођаче тако и за средњошколце и
студенте пољопривредних струка,
д) израда проспектног материјала за пољопривредне
манифестације, као и подршка других манифестација, које
имају свој континуитет и одржавају најмање двије године и
које су ширег регионалног карактера,
ђ) трошкове хране, пића, преноћишта за
потребе пољопривредних манифестација, које имају свој
континуитет и које се одржавају најмање последњих пет
година и које су регионалног и међународног карактера,
е) подршка организовању и одржавању научних
скупова из области пољопривреде који имају међународни
карактер,
ж) подршка невладиног сектора,
з) подршка медијском представљању „Произведено
у Семберији“, на основу проведене јавне набавке,
и) подршка почетницима за започињање пољопривредне
производње (набавка и изградња основних средстава,
набавка основног стада, набавка репро-материјала) –
стартни пакет.
Неопходна документација (не односи се на тачку
и):
-потврда о регистрацији газдинства
- пореску фактуру на име подносиоца са уписаним
бројем рачуна
-декларација о квалитету садног материјала
пољопривредног биља
-кратак опис разлога и испуњености услова за
подношење захтјева.
Неопходна документација за тачку и:
За стартни пакет подносилац захтјева подноси
кратак опис пољопривредне производње којoм ће се бавити
са спецификацијом материјала коју је неопходно набавити
или предрачун.
Право на подстицај имају физичка лица и невладин
сектор која поднесу захтјев Одјељењу за пољопривреду
(образац пп) уз који прилажу наведену документацију.
Висина подстицајних средстава за намјене из овог
члана утврђује се у висини до 15.000,00 КМ по кориснику у
текућој години, у зависности од уложених средстава и врсте
субвенције.
Одјељење на поднешени Захтјев даје мишљење
Градоначелнику, који својим закључком врши одобрење
средстава.
Захтјеви се подносе до 20.11.2020. године и
исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба
овог правилника врши Градска управа за инспекцијске
послове посредством пољопривредне, ветеринарске и
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тржишне инспекције.
Члан 30.
Подстицајна средства за све намјене наведене у
члану 8. овог правилника исплаћују се крајњим корисницима
до висине предвиђене Одлуком о програму кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње за 2020.
годину.
Корисници права дужни су да намјенски користе
подстицајна средства.
Корисник права дужан је да врати подстицајна
средства остварена на основу нетачно наведених података
или ако их ненамјенски утроши, у року од 30 дана од дана
доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи
кориснику враћање средстава.
У случају из става 3. овог члана кориснику се са даном
доношења рјешења од надлежног инспектора, блокирају сва
права на подстицајна средства у Аграрном фонду из члана 8.

03. јун 2020.

овог правилника, а најкраће до истека периода једне године,
рачунајући од дана враћања подстицајних средстава заједно
са затезном каматом.
Корисници права морају чувати документацију на
основу које су остварили подстицај на средства најмање три
године од дана добијања подстицајних средстава.
Члан 31.
Овај Правилник ступа на снагу након давања
сагласности од стране Градоначелника града Бијељина
а објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
предходни Правилник („Сл.гласник града Бијељина“ , бр:
08/19, 15/19, 21/19 и 24/19)
Број:114/20
Бијељина,
Датум: 18. мај.2020. год

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿɉɊȺȼȺɇȺ ɉɈȾɋɌɂɐȺȳɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɍ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȳɉɊɈɂɁȼɈȾȵɂ ± ɎɂɁɂɑɄȺɅɂɐȺ
ɂɦɟɢɉɪɟɡɢɦɟ
Ⱥɞɪɟɫɚ
3Ɍɟɥ-.

Ɇɨɛɬɟɥ

4ȳɆȻ
5Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ - ɊȻɉȽ

6Ȼɪɨʁɠɢɪɨɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚ

7ɇɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɨɬɜɨɪɟɧɪɚɱɭɧ:

8ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧɢ ɜɪɫɬɭɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɡɚɤɨʁɭɫɟɩɨɞɧɨɫɢɡɚɯɬʁɟɜ
______________________________________________________________

ɂɡɧɨɫɩɪɟɞɜɢɻɟɧ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ

9ɇɚɜɟɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨʁɚɫɟɩɪɢɥɚɠɭɭɡɡɚɯɬʁɟɜ
Ɂɚɯɬʁɟɜ
Ɉɜʁɟɪɟɧɚɢɡʁɚɜɚ
ɄɨɩɢʁɚɊȻɉȽ-ɚ
Ʉɨɩɢʁɚɬɟɤɭʄɟɝɢɥɢɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ
ɈɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɨɜʁɟɪɟɧɚɤɨɩɢʁɚɩɨɪɟɫɤɢɯɮɚɤɬɭɪɚɫɚɮɢɫɤɚɥɧɢɦɪɚɱɭɧɨɦBBBBBBBɤɨɦ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɤɨɩɢʁɚ ÄɈɛɪɚɡɚɰȾ³ BBBBBBBBɤɨɦ
ɈɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɤɨɩɢʁɚÄɈɛɪɚɡɚɰ Ⱥ³ BBBBBBBBɤɨɦ ɄɨɩɢʁɚɩɨɬɜɪɞɟɨɨɫʁɟɦɟɧɚɜɚɧʁɭBBBBBɤɨɦ
Ʉɨɩɢʁɚɩɨɬɜɪɟɞɟɨɝɪɚɜɢɞɧɨɫɬɢ BBBBBBBɤɨɦ
Ʉɨɩɢʁɚɩɚɫɨɲɚɡɚɜɥɚɫɬɢɬɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɥɢɤɭɩʂɟɧɭɩɪɚɫɚɞ± ɭɜʁɟɪɟʃɟɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦɫɬɚʃɭ
ɠɢɜɨɬɢʃɟɢɥɢɈɛɪɚɡɚɰɨɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɦʁɟɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɧɚɢɦɚʃɭ_______ ɤom;
ɎɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟBBBBBBɤɨɦ
ɈɫɬɚɥɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨʁɚɫɭɩɪɢɥɨɠɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭ
ɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɚʁɡɚɯɬʁɟɜ
ɍB_________________
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBB20. ɝɨɞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺɈɛɪɚɡɚɰɛ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȺȽɊȺɊɇɂ ɎɈɇȾ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɥɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿɉɊȺȼȺɇȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȳɉɊɈɂɁȼɈȾȵɂ ± ɉɊȺȼɇȺɅɂɐȺ
ɇɚɡɢɜɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚ
2.ɋʁɟɞɢɲɬɟɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚ:
3Ɍɟɥ

Ɇɨɛɬɟɥ

4ȳɂȻɢɥɢɉɂȻ
5Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ- ɊȻɉȽ
6Ȼɪɨʁɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ

7ɇɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɨɬɜɨɪɟɧɪɚɱɭɧ

8ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧɢ ɜɪɫɬɭ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɡɚɤɨʁɭɫɟɩɨɞɧɨɫɢɡɚɯɬʁɟɜ

ɂɡɧɨɫɩɪɟɞɜɢɻɟɧ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ

__________________________________________________
10ɇɚɜɟɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɤɨʁɚɫɟɩɪɢɥɚɠɟɭɡɡɚɯɬʁɟɜ
Ɂɚɯɬʁɟɜ
Ɉɜʁɟɪɟɧɚɢɡʁɚɜɚ
ɄɨɩɢʁɚɊȻɉȽ-ɚ
Ʉɨɩɢʁɚɬɟɤɭʄɟɝɢɥɢɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɨɜʁɟɪɟɧɚɤɨɩɢʁɚ ɩɨɪɟɫɤɢɯɮɚɤɬɭɪɚɫɚɮɢɫɤɚɥɧɢɦɪɚɱɭɧɨɦBBBBBBBɤɨɦ
ɈɫɬɚɥɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨʁɚɫɭɩɪɢɥɨɠɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭ
ɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɚʁ ɡɚɯɬʁɟɜ.
ɍBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBB20. ɝɨɞɆɉ

____________________________
ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
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ȺȽɊȺɊɇɂɎɈɇȾȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ

ɍɄɍɉɇɈ:

Ʉɨɪɢɫɧɢɤɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ

ȳɆȻȳɂȻ
ɊȻɉȽ

Ɇʁɟɫɬɨ

ȼɪɫɬɚ
Ɉɬɤɭɩ
ɉɪɨɢɡɜ

Ʉɨɥ
Ɉɬɤɭɩ
ɨɬɤɭɩʂ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜ.
ɰʁɟɧɚ
ɩɨ
ɭ
ɤɥɚɫɚɦɚ ɄɆ
ɤɝ .
ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢ.
__%
(ɄɆ)

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

Ɇɉ

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲɬɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
_____________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢ ɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɭɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ
/
Ɉɬɤɭɩɧ
ɢɛɥɨɤ

Ȼɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝ
ɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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Службени гласник Града Бијељина

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
___________, __________

Ɉɛɪɚɡɚɰɜ.

Ɉɜɥɚɲɬɟɧɨɥɢɰɟ ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɆȻ ___________________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ± ɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɚɡɢɜɛɧɚɤɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȻɪɨʁɩɪɨɬBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBB

ɇɚɩɨɦɟɧɚ Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɞɨɫɬɚɜɢɬɢɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁɢɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɧɚe-mail ɚɞɪɟɫɭ agrarnifondbn@gmail.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
......

Ɋɟɞ
ɛɪ.

ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɨɬɤɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___________________________________
ɋʁɟɞɢɲɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___________________

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɄɈɊɂɋɇɂɄȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈȻȺɇɄȺɆȺ
ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂɈɌɄɍɉȼɈȶȺɂɉɈȼɊȶȺ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ

03. јун 2020.
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ɍɄɍɉɇɈ:

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ

Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ
ȳɆȻ/ ȳɂȻ

ɊȻɉȽ
ȼɪɫɬɚɢ
Ʉɥɚɫɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
ɭɤɝ

Ʉɨɥ ɭɝɨɜ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
(ɤɝ)

ɉɨɜɪ
ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭ
ɫɚ
Ɉɬɤɭɩʂ

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
___________, ___________

Ɇɉ

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲɬɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
____________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɚʁɫɩɢɫɚɤ.

ɇɚɩɨɦɟɧɚ Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɞɨɫɬɚɜɢɬɢɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁɢɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɧɚe-mail ɚɞɪɟɫɭ agrarnifondbn@gmail.com

1
2
3
4
5
6
...

Ɋɟɞ
ɛɪ.

ȻɪɨʁɩɪɨɬBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBB

Ɉɛɪɚɡɚɰɝ.

21

Ɉɜɥɚɲɬɟɧɨɥɢɰɟ ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________
ȳɆȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɧɬɚɤɬ± ɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȺȽɊȺɊɇɂɎɈɇȾȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ

ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɨɬɤɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋʁɟɞɢɲɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋɉɂɋȺɄɄɈɊɂɋɇɂɄȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɈɊȽȺɇɂɁɈɌɄɍɉȼɈȶȺɂɉɈȼɊȶȺ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ

Број 32 - Страна 26
Службени гласник Града Бијељина
03. јун 2020.

ɍɄɍɉɇɈ:

ȳɆȻȳɂȻ
ɊȻɉȽ

Ɇʁɟɫɬɨ

ɍɤɭɩɧɚ
Ʉɨɥ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɨɬɤɭɩʂ
ɩɨ
ɞɭɜɚɧɚ
ɍɝɨɜɨɪɭ
(ɤɝ)
ɯɚ
ɂɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

ɍɤɭɩɚɧ
ɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɦɢʁɟ
(ɄɆ)

Ȼɪɨʁ
ɪɚɱɭɧɚ
Ɉɬɤɭɩɧɢ
ɛɥɨɤ

Ɇɉ

ɉɟɱɚɬ ɢ ɩɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲɬɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
_____________________

Ȼɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝ
ɠɢɪɨ-ɪɚɱɭɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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Службени гласник Града Бијељина

Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɞɚɬɭɦ
_________________, _______________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɭɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ.

ɇɚɩɨɦɟɧɚ Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɞɨɫɬɚɜɢɬɢɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁɢɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɧɚe-mail ɚɞɪɟɫɭ agrarnifondbn@gmail.com

1
2
3
4
5
6
...

Ɋɟɞ
ɛɪ.

Ʉɨɪɢɫɧɢɤɧɨɜɱɚɧɨɝ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ /
ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ

ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɨɬɤɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBBBBB________________
ȳɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋʁɟɞɢɲɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȻɪɨʁɩɪɨɬBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBB

Ɉɛɪɚɡɚɰɞ.

Ɉɜɥɚɲɬɟɧɨɥɢɰɟ ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɆȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__________
Ʉɨɧɬɚɤɬ± ɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɚɡɢɜɛɧɚɤɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȺȽɊȺɊɇɂɎɈɇȾȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɄɈɊɂɋɇɂɄȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈȻȺɇɄȺɆȺ
OɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂɈɌɄɍɉȾɍȼȺɇȺ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ

03. јун 2020.
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ɍɄɍɉɇɈ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɇɚɡɢɜ
ɮɢɪɦɟ
Ɇʁɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥ. /
ɫʁɟɞɢɲɬɟ

ȳɆȻȳɂȻ

ɊȻɉȽ

Ʉɨɥ
ɉɨɜɪɲ
ɨɬɤɭɩʂ.
ɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɫɚ
ɤɝ
ɨɬɤɭɩʂ

Ȼɪɨʁ
ɨɬɤɭɩɧ
Ȼɥɨɤɚ
ɪɚɱɭɧɚ

Ɇʁɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦ
_____________, _______________
Ɇɉ

ɉɟɱɚɬɢɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲɬɟɧɨɝɥɢɰɚ
_______________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɚʁ ɫɩɢɫɚɤ.

ɇɚɩɨɦɟɧɚ Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɞɨɫɬɚɜɢɬɢɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁɢɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɧɚe-mail ɚɞɪɟɫɭ agrarnifondbn@gmail.com

1
2
3
4
5
6
...

Ɋɟɞ
ɛɪ

ȻɪɨʁɩɪɨɬBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBB

Ɉɛɪɚɡɚɰɻ.

Ȼɪɨʁ
ɍɝɨɜɨɪɚ
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Ɉɜɥɚɲɬɟɧɨɥɢɰɟ ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɆȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ʉɨɧɬɚɤɬ± ɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȺȽɊȺɊɇɂɎɈɇȾȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ

ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɨɬɤɭɩɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȳɂȻBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋʁɟɞɢɲɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB____

ɋɉɂɋȺɄɄɈɊɂɋɇɂɄȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ
ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂɈɌɄɍɉȾɍȼȺɇȺ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ

Број 32 - Страна 28
Службени гласник Града Бијељина
03. јун 2020.

ȺȽɊȺɊɇɂɎɈɇȾȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɅɆɂɅɈɒȺɈȻɂɅɂȶȺɚ

2.

1.

3.

ȳɆȻ

4.

Ɇʁɟɫɬɨ

5.

Ȼɪɨʁ
ɭɝɨɜɨɪɚ
6.

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɥɚɫɦɚ.
7.

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɜɪɚɬɚ
9.

Ƚɨɞɢɲʃɚ
ɤɚɦɚɬɚ
%
10.

Ɉɛɪɚɱɭɧ
ɤɚɦ
ɄɆ

11.

Ɋɟɝɪɟɫɢɪ
ɤɚɦ
___%

Ɇɉ

ɉɟɱɚɬɢɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲɬɟɧɨɝɥɢɰɚ
_____________________

13.

ɇɚɦʁ
Nɪɟɞ

24

Службени гласник Града Бијељина

Ɇʁɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦ
___________, _____________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɭɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ.

ɇɚɩɨɦɟɧɚ 7. ɭɩɢɫɚɬɢ ɞɚɬɭɦ ɞɨɫɩɢʁɟʄɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ( ɞɚɧ,ɦʁɟɫɟɰ,ɝɨɞɢɧɚ)
11. ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɚ ɛɚɧɤɨɜɧɚ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɤɚɦɚɬɚ.

Ȼɪɨʁɬɟɤ
ɠɢɪɨ-ɪɚɱ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ
12.

Ɉɜɥɚɲɬɟɧɨɥɢɰɟ ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ : ____________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ± ɌɟɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__________
ȳɂȻ:______________________________________________

ɂɡɧɨɫ
ɤɪɟɞɢɬɚ
8.

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɟ.

ȻɪɨʁɩɪɨɬBBBBBBBBB____
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.......
ɇɚɩɨɦɟɧɚ Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɞɨɫɬɚɜɢɬɢɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁɢɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɧɚe-mail ɚɞɪɟɫɭ agrarnifondbn@gmail.com

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɉɪɟɡɢɦɟɢɂɦɟ

Ɋɛ

ɇɚɡɢɜɛɚɧɤɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƚɪɚɞ:ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɀɢɪɨ-ɪɚɱɭɧɛɚɧɤɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɄɈɊɂɋɇɂɄȺɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺ - ɉɈȻȺɇɄȺɆȺ
ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɈȻɊȺɑɍɇȺɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇȿɄȺɆȺɌȿ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ

03. јун 2020.
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Број 32 - Страна 30

Службени гласник Града Бијељина

03. јун 2020.

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɠ.

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɧɚɡɢɜɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚ:______________________________________________
ȳɆȻȳɂȻ

ɊȻɉȽ:
ȺɞɪɟɫɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɫʁɟɞɢɲɬɟɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚBBBBBBBBBBBBB_________________________
Ƚɪɚɞ: ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɌɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦɚɬɭɦ

ɂɁȳȺȼȺ
Ja , __________________________, ɩɨɞɩɭɧɨɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɢɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
ɫɜɪɯɚɡɛɨɝɤɨʁɟɫɟɞɚʁɟɢɡʁɚɜɚ

.

ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞɚɰɢɬɚɱɧɢɢɞɚʄɟɫɪɟɞɫɬɜɚɛɢɬɢɭɬɨɲɟɧɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɧɚɦʁɟɧɨɦ
ɂɡʁɚɜɭ ɞɚʁɟɦ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɝɪɚɪɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ. ɝɨɞɢɧɢɩɨɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɧɚɱɢɧɭɢɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

____________________________
ɫɪɩɨɬɩɢɫ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ ɍɤɨɥɢɤɨɩɨɬɩɢɫɧɢɤɢɡʁɚɜɟɧɚɜɟɞɟɧɟɬɚɱɧɟɩɨɞɚɬɤɟɩɨɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨɧɚɱɢɧɭ
ɢɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɡɚɝɨɞɢɧɭ ɛɢʄɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢɡ
ɫɜɢɯɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɧɚɪɟɞɧɟɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
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Службени гласник Града Бијељина

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊɉɋɄȺ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
ȽɊȺȾɋɄȺɍɉɊȺȼȺȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
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Ɉɛɪɚɡɚɰɩɩ

ɉɪɟɞɦɟɬ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȿɉɈȾɋɌɂɐȺȳȺɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ± ɎɂɁɂɑɄȺɅɂɐȺ
ɂɦɟɢɉɪɟɡɢɦɟ
Ⱥɞɪɟɫɚ

3ɌɟɥɆɨɛɬɟɥ

4ȳɆȻ

5Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ- ɊȻɉȽ

6Ȼɪɨʁɠɢɪɨɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚ

7ɇɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɨɬɜɨɪɟɧɪɚɱɭɧ

8ɇɚɜɟɫɬɢ ɱɥɚɧɢ ɜɪɫɬɭɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɡɚɤɨʁɭɫɟɩɨɞɧɨɫɢɡɚɯɬʁɟɜ

9ɇɚɜɟɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨʁɚɫɟɩɪɢɥɚɠɭɭɡɡɚɯɬʁɟɜ ɢɤɪɚɬɚɤɨɩɢɫɪɚɡɥɨɝɚɢɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢɭɫɥɨɜɚ:
 ɁɚɯɬʁɟɜɄɨɩɢʁɚɊȻɉȽ-ɚɈɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɨɜʁɟɪɟɧɚɤɨɩɢʁɚɩɨɪɟɫɤɢɯɮɚɤɬɭɪɚɫɚɪɚɱɭɧɨɦBBBBBɤɨɦ
 Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚɨɤɜɚɥɢɬɟɬɭɫɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ± ɤɨɩɢʁɚBBBBBBɤɨɦ
ɈɫɬɚɥɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨʁɚɫɭɩɪɢɥɨɠɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɩɢɫ_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ɉɨɞɩɭɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɬɜɪɞɢɦɞɚɫɭɬɚɱɧɢɫɜɢɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɭ
ɭɧɢʁɟɬɢɭɨɜɚʁɡɚɯɬʁɟɜ
ɍBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȾɚɬɭɦBBBBBB______ 2020ɝɨɞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɨɬɩɢɫɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚɡɚɯɬʁɟɜɚ
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Службени гласник Града Бијељина
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-36/20 од 25.05.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 247 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ЦАРА УРОША 26“, улица Цара Уроша
26, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЦАРА УРОША 26“, улица Цара Уроша 26 Бијељина,
Регистарски лист број: 247.
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.
Заступници: Борислава Гаврић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-36/20
Дана, 25.05.2020. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-67/20 од 27.05.2020.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 248 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ТРГ ЂЕНЕРАЛА 7“, Трг ђенерала Драже
Михаиловића 7, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ТРГ ЂЕНЕРАЛА 7“, Трг ђенерала Драже Михаиловића 7
Бијељина, Регистарски лист број: 248.
Оснивачи: 10 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.
Заступници: Марко Мастило, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-67/20
Дана, 27.05.2020. год.

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

03. јун 2020.

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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ȳɉȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɂɊȺɁȼɈȳȽɊȺȾȺ
ȾɈɈȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ
Ȼɪɨʁɂ-276/20
Ⱦɚɬɭɦ21.05. 2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ ɞ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɛɪɨʁ  ɢ   ɱɥɚɧɚ  Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɛɪɨʁ    ɢ 3/11  ɢ ɱɥɚɧɚ 3ɫɬɚɜ 4 ɬɚɱɤɚ 
ɋɬɚɬɭɬɚȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚɞɨɨ .Ȼɢʁɟʂɢɧɚɇɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɧɚ 13.ɫʁɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ 21.05.2020ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢ

Ɋȳȿɒȿȵȿ
ɈɊȺɁɊȳȿɒȿȵɍ ȾɍɀɇɈɋɌɂ ɂɁȼɊɒɇɈȽ ȾɂɊȿɄɌɈɊȺ
ȳɉȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɂɊȺɁȼɈȳȽɊȺȾȺ ȾɈɈ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
I
ȴɍȻɂɇɄɈ ɋɌȿȼȺɇɈȼɂȶ, ɞɢɩɥɢɧɠɝɪɚɻ ɢɡ Ȼɢʁɟʂɢɧɟ ɪɚɡɪʁɟɲɚɜɚ ɫɟ
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ- ɩɪɚɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ, ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɭ ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ ɞɨɨ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɡɛɨɝɨɞɥɚɫɤɚɭɩɟɧɡɢʁɭ.
II
Ɉɜɨɪʁɟɲɟʃɟɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɞɚɧɚ20ɝɨɞɢɧɟ
.
III
ɊʁɟɲɟʃɟʄɟɛɢɬɢɨɛʁɚɜʂɟɧɨɭÄɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭ ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ³.

ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ
ɇȺȾɁɈɊɇɈȽɈȾȻɈɊȺ
+
ȾɈɋɌȺȼȴȿɇɈ
ɂɦɟɧɨɜɚɧɨɦ
2. ɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɇɚɞɡɨɪɧɨɦɨɞɛɨɪɭ
ȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚɞɨɨ
4.a/a

ȾɪɚɝɚɧɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄɫɪ
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ȳɉȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɂɊȺɁȼɈȳȽɊȺȾȺ
ȾɈɈȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪ
Ȼɪɨʁ ɂ-277/20
Ⱦɚɬɭɦ21.05.2020ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ ɞ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɛɪɨʁ  ɢ   ɱɥɚɧɚ  Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɛɪɨʁ    ɢ 3/11  ɢ ɱɥɚɧɚ 3ɫɬɚɜ 4 ɬɚɱɤɚ 
ɋɬɚɬɭɬɚ ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ ɞɨɨ .Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɇɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɧɚ13ɫʁɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ21.05.2020ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢ

Ɋȳȿɒȿȵȿ
ɈɂɆȿɇɈȼȺȵɍ ȼȾ ɂɁȼɊɒɇɈȽ ȾɂɊȿɄɌɈɊȺɁȺȿɄɈɇɈɆɋɄɈɉɊȺȼɇɂɋȿɄɌɈɊȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈɁȿɆȴɂɒɌȿɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳ
ɍȳɉȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɂɊȺɁȼɈȳȽɊȺȾȺȾɈɈ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
I
ȴɍȻɂɇɄȺ ɋɌȿȼɂȶ ɞɢɩɥ ɢɧɠɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢɡ Ȼɢʁɟʂɢɧɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟ ɡɚ
ɜɪɲɢɨɰɚ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
ɞɨɨȻɢʁɟʂɢɧɚ.
II
Ɉɜɨɪʁɟɲɟʃɟɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭ6.2020 ɝɨɞɢɧɟɚɢɦɟɧɨɜɚɧɚ ʄɟɞɭɠɧɨɫɬɢɡɬɚɱɤɟ
ɪʁɟɲɟʃɚɨɛɚɜʂɚɬɢɞɨ ɨɤɨɧɱɚʃɚɤɨɧɤɭɪɫɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɢ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚɢɡɜɪɲɧɨɝ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɫɟɤɬɨɪɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ.
III
ɊʁɟɲɟʃɟʄɟɛɢɬɢɨɛʁɚɜʂɟɧɨɭÄ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ³.

ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ
ɇȺȾɁɈɊɇɈȽɈȾȻɈɊȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȿɇɈ
ɂɦɟɧɨɜɚɧɨɦ
2. ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ
ɇɚɞɡɨɪɧɨɦɨɞɛɨɪɭ
4.a/a

ȾɪɚɝɚɧɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄɫɪ

03. јун 2020.

03. јун 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

17. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
СКП-18/20

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О
ПРОВОЂЕЊУ
ВАНРЕДНИХ
МЈЕРА
ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ, ТЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
СТАНОВНИШТВА

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-Н-01/20

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-08/20

2

20. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
11
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА:ТВЈ-06/20

2

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: БИЗ-03/20

2

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
ПЉ-01-П1/20

21. РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА
У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ
- ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ПОДСТИЦАЈА
У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
12
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3

18. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
10
СКП-07/20
19. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11
ДД-01/20

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
7.

8.

9.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИП-01(5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 5

3

1.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 1

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА УРОША 26“
32
УЛИЦА ЦАРА УРОША 26, БИЈЕЉИНА

4

2.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИП-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 2

5

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ
МИХАИЛОВИЋА 7, БИЈЕЉИНА
АКТА ЈП „ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
32
ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

1.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ
ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА 33

2.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА
ЗА
ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ
СЕКТОР, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
САОБРАЋАЈ У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
34
И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИП-01( 5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 3

5

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИП-01(5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 4

6

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-13(3 ЛОТА)/20 ЛОТ 1

6

13. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-13 (3 ЛОТА)/20 ЛОТ 2

7

14. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СКП-13 (3 ЛОТА)/20 ЛОТ 3

8

15. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КГН-06/20

8

16. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ТВЈ-05/20

9

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

