Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

11. септембар 2020. године

На основу члана 39. став (2) тачка 9) и члана 82.
став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 39. став
(2) тачка 9) и члана 90. став (2) Статута Града Бијељина
(„Сужбени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10. септембра
2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, начин и висина
субвенције трошкова превоза ученика основних школа на
подручју Града Бијељина за прво полугодиште школске
2020/2021. године.
Члан 2.
Град Бијељина ће субвенционисати трошкове
превоза ученика основних школа на подручју Града
Бијељина који до школе путују са удаљености веће од четири
километра.
Субвенција трошкова превоза ученика из става (1)
овог члана се врши за прво полугодиште школске 2020/2021.
године, сразмјерно броју радних дана до краја првог
полугодишта.
Средства за исплату субвенција трошкова превоза
ученика, неопходна за реализацију ове Одлуке, планирана
су и обезбијеђена буџетом Града Бијељина за 2020. годину.
Члан 3.
Субвенционисање трошкова превоза ученика
основних школа за временски период наведен у члану 1.
ове Одлуке, вршиће се у износу од 30,00 КМ са ПДВ-ом, по
ученику мјесечно, и то:
1) превознику са којим су основне школе закључиле
уговор о превозу ученика
и
2) родитељима ученика који самостално превозе
своју дјецу.
Члан 4.
Основне школе са сједиштем на подручју Града
Бијељина, које су закључиле уговоре о превозу ученика са
овлаштеним превозницима, у сврху обрачуна трошкова
превоза треба да у року од пет дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке доставе надлежном одјељењу Градске управе
Града Бијељина овјерене спискове ученика који садрже име
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и презиме ученика путника, релацију на којој ученик путује
и удаљеност са које ученик путује у школу.
Основне школе које нису закључиле уговор са
превозником из разлога што није могуће организовати
јавни превоз ученика, доставиће посебан списак ученика
чији превоз родитељи сами организују, са подацима о
ученицима путницима као у ставу (1) овог члана.
У случају из става (2) овог члана, основна школа је
дужна надлежном одјељењу Градске управе Града Бијељина
доставити списак једног од родитеља/старатеља/ ученика
путника који самостално организују превоз своје дјеце са
подацима: име и презиме родитеља /старатеља/, адресом
пребивалишта, те подацима о текућем рачуну на који ће се
вршити исплата субвенција.
За тачност ових података одгворан је директор школе
који својим потписом и печатом школе овјерева спискове.
Члан 5.
Извјештаје превозника о броју издатих мјесечних
карата, броју радних дана у мјесецу и пређеној километражи
превозници су дужни достављати надлежном одјељењу
Градске управе Града Бијељина (у даљем тексту: надлежно
одјељење) у року од седам дана по истеку мјесеца у коме је
вршен превоз ученика.
Изузетно од става (1) овог члана превозници ће
спискове ученика са назнаком релација на којима врше
превоз ученика путника доставити надлежном одјељењу у
року од седам дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а
по позиву надлежног одјељења.
Члан 6.
Основ за исплату субвенција родитељима за превоз
ученика путника је списак из члана 4. став (2) ове Одлуке.
Исплата субвенције за превоз ученика путника из
става (1) овог члана вршиће се уплатом на текући рачун
родитеља /старатеља/.
Члан 7.
У складу са овом Одлуком, овлашћује се
Градоначелник Града Бијељина да са превозницима и
родитељима ученика који самостално организују превоз
своје дјеце, закључи уговоре којима ће се детаљније
регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-61/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 12. став (3) тачка 2) Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 39.
став (2) тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.
став (2) тачка 37) и члана 90. став (2) Статута Града Бијељина
(„Сужбени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10. септембра
2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈУ ДЈЕЧИЈЕГ
ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
Члан 1.
У члану 4. став 1. Одлуке о оснивању ЈУ Дјечији
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 22/13 и 26/15) врши се допуна тако што
се након алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи 49.41 –
друмски превоз робе.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-62/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

11. септембар 2020.

5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.................................................................................... 280.000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре .......................
.................................................................................... 220.000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) ............................... 70.000,00 КМ
8. Помоћ удружењима ............................ 50.000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву .... 20.000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета Сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње, суфинансирање анализа и, суфинасирање у
набавци основног стада и пројеката развојних агенција .......
.................................................................................... 160.000,00 КМ
11. Дуг за исплату подстицаја из 2019. године ............
...................................................................................... 50.000,00 КМ
12. Побољшања квалитета пољопривредног
земљишта ................................................................ 250.000,00 КМ
УКУПНО за 2020. годину ............... 1.600.000,00 КМ“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-63/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10.
септембра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2020. години
(„Службени гласник Града Бијељина“,број: 19/20 i 43/20),
члан 3. мијења се и гласи:
„Члан 3.
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
организовани откуп дувана (род из 2019. године) ...................
.................................................................................... 130.000,00 КМ
2. Подршка сточарству ......................... 280.000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа .....................
...................................................................................... 20.000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ............................................................ 70.000,00 КМ

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19), члана 7. става (2) Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 94/15) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 39. сједници одржаној
дана 10. септембра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЕВИДЕНТИРАЊУ УЛАГАЊА У МРТВАЧНИЦУ
(ОПРЕМА ЗА МРТВАЧНИЦУ)
Члан 1.
Извршиће се искњижавање улагања у вриједности
од 151.906,95 КМ са ПДВ са конта из књиговодствене
евиденције основних средстава
Градске управе
и
укњижити у књиговодствене едиденције основних средтава
ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина. Евидентирање ће се
извршити у току израде извјештаја о пословању за 2020.
годину.
Члан 2.
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-64/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), члана 39. став (2) тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, донијела је

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
К.П. БРОЈ 6052/2 и 6053/2 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка 9)
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана
5 став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној
дана 10. септембра 2020. године, донијела је

Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 6052/2, звн. „Страна“, шума 4. класе,
површине 630 м2,
- к.п. број 6053/2, звн. „Страна“, њива 5. класе,
површине 33 м2, укупне површине 663 м2,
уписане у Лист непокретности број 3746 к.о.
Обарска Велика у коме је Шубарић Ранка Мирослав уписан
као посједник са дијелом 1/1, и у зк. улошку број 1258 к.о.
Обарска Велика у коме је Шубарић Ранка Мирослав уписан
са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради
формирања парцеле-пута у Великој Обарској.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број I-473/20 од
13.07.2020. године.
У Налазу Дирекције дато је Мишљење да тржишна
вриједност земљишта износи 3,00 КМ/м2, што за к.п. број
6052/2 к.о. Обарска Велика површине 630 м2 и к.п. број
6053/2 к.о. Обарска Велика површине 33 м2, а све укупне
површине 663 м2 износи 1.989 КМ, који износ ће Град
Бијељина исплатити Шубарић Ранка Мирославу из Велике
Обарске.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности описаног у члану 1. ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде уговора и провођење
истог у јавним евиденцијама о непокретности, сносиће Град
Бијељина.
Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се промјена
уписа у корист Града Бијељина.

Број: 01-022-65/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ КАО К.П. БРОЈ 687 И
689/1 К.О. ДВОРОВИ
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација), продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означених као:
- к.п. број 687, Управна зграда, посл. згр. у привреди
површине 181 м2,
Управа, помоћна згр. у прив. површине 154 м2,
Управа, помоћна згр. у прив. површине 110 м2,
Управна зграда, земљ. уз привр. зграду, површине
1347м2,
- к.п. број 689/1, Ватрогасни дом , зграда дпр, дпо,
сиз, површине 163 м2,
Ватрогасни дом, шуме 4. класе, површине 1322 м2,
Обје парцеле укупне површине 3277 м2.
Наведене парцеле уписане су у Лист непокретности
број 175 к.о. Дворови у коме је Град Бијељина уписан као
корисник са дијелом 1/1 и у зк. ул. број 292 к.о. Дворови
у коме је Општина Бијељина уписана са правом својине
и дијелом 1/1, са теретом службености пролаза колима и
пјешице цијелом дужином парцела к.ч. 687 и 689/1 у ширини
од 5м у корист к.ч. 689/2 из к.к. ул. 2066 к.о. Дворови.
Члан 2.
Предметне парцеле су у обухвату стратешког
документа просторног уређења, измјене и допуне
Урбанистичког плана Дворови („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 19/08) и налазе се у петој стамбенопословној зони Града Бијељина, и по намјени су стамбено
пословна зона са садржајима у функцији бањског центра.
Просјечна тржишна вриједност непокретности из
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члана 1. ове Одлуке према налазу ЈП „Дирекције за развој и
изградњу града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И- 544/20 од
27.08.2020. године износи:
- к.п. број 687, Управна зграда, посл. згр. у привреди
површине 181 м2 X 200,00 КМ/м2 износи 36.200,00 КМ,
- к.п. број 687, Управа, помоћна згр. у прив.
површине 154 м2 X 200,00 КМ/м2 износи 30.800,00 КМ,
- к.п. број 687 Управа, помоћна згр. у прив.
површине 110 м2 X 200,00 КМ/м2 износи 22.000, 00 КМ,
- к.п. број 687 Управна зграда, земљ. уз привр.
зграду, површине 1347м2 X 70,00 КМ/м2 износи 94.290, 00
КМ,
Укупна вриједност непокретности означене као
к.п. број 687 к.о. Дворови износи 183.290,00КМ.
- к.п. број 689/1, „Ватрогасни дом“, зграда дпр, дпо,
сиз, површине 163 м2 X 200,00 КМ/м2 износи 32.600,00 КМ,

11. септембар 2020.

лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у
„Семберским новинама“,“Независним новинама“, Огласној
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници Града
Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе – уговора о
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-66/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.
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- к.п. број 689/1, „Ватрогасни дом“, шуме 4. класе,
површине 1322 м2 X 70,00 КМ/м2 износи 92.540,00 КМ.
Наведена парцела 689/1, шуме 4. класе према Налазу
ЈП „Дирекције за развој и изградњу града Бијељина“ д.о.о.
Бијељина, број: И- 544/20 од 27.08.2020. године, на терену
представља земљиште зарасло у живицу, те имајући у виду
веома добар географски положај и чињеницу да се налази у
грађевинском реону насељеног мјеста Дворови, парцела се
треба посматрати као перспективно и не може се третирати
као земљиште које има своју основну намјену тј. шумско
земљиште.
Укупна вриједност непокретности означене као к.п.
број 689/1 к.о. Дворови износи 125.140,00 КМ.
Члан 3.
На основу ове Одлуке спровешће се поступак
усменим јавним надметањем-лицитацијом и то за к.п. број
687 и к.п. број 689/1 к.о. Дворови посебно.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне
цијене, на јединствени рачун трезора Града Бијељина број
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка,
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених некретнина учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења непокретности у својини Града Бијељина.
Објава Огласа за продају непокретности

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка 9)
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана
5 став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној
дана 10. септембра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П.
БРОЈ 702/1 К.О. ДВОРОВИ
Члан 1.
У Одлуци о начину и условима јавне продаје
непокретности означене као к.п. број 702/1 к.о. Дворови
број: 01-022-57/20 од 29.07.2020. године („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 43/20 ), члан 2. мијења се и гласи:
„Почетна лицитациона цијена непокретности из
члана 1. ове Одлуке према ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ доо Бијељина број: I- 518/20 од 11.08.2020.
године, износи 70,00КМ/м2, што за непокретност површине
3187 м2 износи 223.090,00 КМ ”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-67/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.
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На основу члана 14. став (1) Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07,
66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. став (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина, на 39. сједници одржаној
дана 10. септембра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О
ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ-НОВИ МОСТ НА КАНАЛУ
„ГЛОГОВАЦ“, НА ЛОКАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ „ЖУТОГ
МОСТА“ СА ПРИПАДАЈУЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА
У МЗ „ПУЧИЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБОДНОГ
КАНАЛА ГЛОГОВАЦ
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
објекта јавне инфраструктуре- новог моста на каналу
„Глоговац“ на локацији постојећег „Жутог моста“ са
припадајућим саобраћајницама у Мјесној заједници
Пучиле и реконструкцији ободног канала „Глоговац“.
Изградња планираног објекта проводиће се у
складу са Главним пројектом ТД-4/20 урађеним од стране
ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина
и Захтјевом Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за
потребе проширења приступног пута индивидуалним
стамбеним објектима у зони канала „Глоговац“ а везано за
реализацију Пројекта реконструкције Мајевичког ободног
канала – АМ.2 и реконструкције ободног канала „Глоговац“
АМ.4.
Корисник експропријације и инвеститор радова
на изградњи новог моста са припадајућим приступним
саобраћајницама и реконструкцији ободног канала је Град
Бијељина.
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(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 52/14
и 114/17), члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 28) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о кредитном задужењу Града Бијељина
за финансирање капиталних пројеката број: 01-022-103/19
од 25. децембра 2019. године (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 24/19), у члану II, тачка 1), прва алинеја
мијења се и гласи:
“-Пројекат реконструкције дијела јавне расвјете на
подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији, у износу од
2.000.000,00КМ”.
У истој тачки, текст и износ треће алинеје се брише.
Умјесто њега додаје се нови текст и износ треће алинеје који гласи:
“-Пројекат изградње и реконструкција путне
инфраструктуре и реконструкција дијела водоводне
инфраструктуре у износу од 1.500.000,00КМ”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-70/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, који
ће, у својству законског заступника општине Бијељина,
у складу са Законом, провести потребне радње у циљу
обазбјеђивања одлуке Владе Републике Српске о утврђивању
општег интереса и провођења поступка експропријације
пред надлежном Републичком Управом за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица
Бијељина.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2 тачка 14 Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној
дана10. септембра 2020. године, донијела је

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Члан 1.
Овом Одлуком додјељује се ЈУ „Центар за социјални
рад“ Бијељина на коришћење, ради стамбеног збрињавања
лица која су жртве насиља у породици, непокретност
означена као:
- к.п. број 1860, помоћна зграда површине 36 м2,
стамбена зграда површине 82 м2, двориште површине 473
м2, уписане у Лист непокретности број 2594 к.о. Бијељина
2, у коме је Град Бијељина уписан као корисник и дијелом
1/1, и у зк.ул. број 2505 к.о. Бијељина 2 у коме је општина
Бијељина уписана са правом располагања и у етажном
зк.ул. број 7813 к.о. Бијељина 2, у коме је општина Бијељина

Број: 01-022-68/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.
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На основу члана 59.став 1. и члана 69. став 1. Закона
о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ
РАД“
БИЈЕЉИНА
СТАМБЕНОГ
ПРОСТОРА У КО БИЈЕЉИНА 2
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уписана са правом својине.
Непокретност се налази у Бијељини, у улици Пушкинова 40.
Стан се даје на кориштење на период од 1 (једне)
године, без накнаде.
Члан 2.
ЈУ Центар за социјални рад Бијељина обавезује
се да надлежном одјељењу Града Бијељина, подноси
извјештај о смјештају лица из члана 1. Одлуке.
Члан 3.
ЈУ Центар за социјални рад Бијељина се обавезује
да непокретност дату на коришћење, користи у складу са
Законом.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. Одлуке која се даје на
коришћење, неће се вршити упис ЈУ „Центра за социјални
рад“ Бијељина у Евиденцијама о непокретности, нити се
може откупити.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-71/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10.
септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. Свјетлан Илић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор члана Управног одбора Јавног
информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
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и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Свјетлан Илић
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина на сједници скупштине одржаној дана
29.07.2020. године, да је након тога објављен Јавни Конкурс
за попуну упражњеног радног мјеста члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина, те да је окончана процедура у
вези са поступком избора члана Управног одбора Јавног
информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина, то је примјеном наведених одредби
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-65/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), а на основу Извјештаја Комисије за избор члана
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина, Скупштина
Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10. септембра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. Тања Бошњаковић из Бијељине именује се за
члана Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина, због окончања
поступка јавне конкуренције за избор члана Управног
одбора Јавног информативног и издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина.
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Службени гласник Града Бијељина

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе,
у складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о именовању
Свјетлана Илића за вршиоца дужности чланова члана
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина. Тачком 2.
диспозитива рјешења од 29.07.2020. године одређено је да
ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања
поступка избора и коначног именовања члана члана
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина. На сједници
одржаној дана 29.07.2020. године Скупштина Града Бијељина
расписала је јавни конкурс за попуну упражњених мјеста
члана Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина број: 01111- 28/20 од 29.07.2020. године, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор члана члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина број 01-111-29/20 од 29.07.2020.
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року,
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи
избор, комисија је сачинила извјештај у којем је предложено
да се за члана Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина
именује Тања Бошњаковић и исти доставила Градоначелнику,
који је након тога Скупштини Града Бијељина упутио допис
којим је предложио да се за члана члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина именује Тања Бошњаковић. Након
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је
приједлог Градоначелника да се за члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица“ Бијељина именује Тања Бошњаковић добио
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
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управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-66/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, брoj: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске”, брoj:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске”, брoj: 106/09
и 44/15), члана 28. став 1. алинеја 1. Статута Дом здравља
Бијељина, број: 452/11-1 од 07.02.2011. године, Одлуке о
измјенама и допунама Статута Дом здравља Бијељина,
број: 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о измјенама и
допунама Статута Дом здравља Бијељина, број: 6226/14 од
16.12.2014. године и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10.
септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Прим. др Данијела Ђукин, из Бијељине,
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора
Дома Здравља Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од
дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника
општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује
и разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције. Чланом
73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15) прописано
је да Управни одбор и директора установе из става 1. тог
члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене
установе, у складу са законом и статутом.
Скупштина града Бијељина на 38. сједници
одржаној дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о
именовању прим. др Данијеле Ђукин за вршиоца дужности
директора Дома здравља Бијељина број 01-111-25/20. Основ
за доношење рјешења број 01-111-25/20 био је члан 4. став 2.
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Службени гласник Града Бијељина

Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је прим. др Данијела
Ђукин именована за вршиоца дужности директора дана
29.07.2020. године, да у међувремену није објављен Јавни
конкурс за избор директора Дома здравља Бијељина, те да је
истекао рок од 2 мјесеца на који је именована (члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03), у складу са горе наведеним одредбама, одлучено
је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-67/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

11. септембар 2020.

замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим
позицијама у складу са законом. Чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и
за која укупна накнада за цијели период не износи више од
пет хиљада КМ (5.000).
Како је Министар здравља и социјалне заштите
у Влади Републике Српске дао сагласност на именовање
вршиоца дужности директора Дома здравља Бијељина,
прим. др Данијелe Ђукин, Скупштина Града Бијељина је,
након проведеног поступка гласања утврдила да је приједлог
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине
Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Александар Ђурђевић,с.р.

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

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Прим. др Данијела Ђукин, из Бијељине именује се
за вршиоца дужности директора Дома здравља Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Дома здравља Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 9/17) прописано да Скупштина Града, у
оквиру свог дјелокруга, бира и разјешава предсједника
Скупштине Града, предсједника Скупштине Града,

Број: 01-111-68/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина
на 39. сједници одржаној дана 10. септембра 2020. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Дома здравља
Бијељина, именују се :
1. Љубица Млађеновић, предсједник
2. Александра Михајловић, члан
3. Драгана Љубојевић, члан
4. Младенка Стајић, члан
5. Славиша Глигоревић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

су ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о
свом раду Градоначелнику, након чега Градоначелник
Скупштини града упућује приједлог кандидата за директора
на разматрање и доношење акта за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-70/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са
чланом 54. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
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разматрање других питања оснивају комисије, одбори и
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине, док
је чланом 54. прописано да Комисија за статутарна питања
има предсједника и четири члана, с тим да је предсједник
Скупштине по положају предсједник Комисије, а остали
чланови се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда
стручних и научних радника из области права.
Дана 18.06.2020. године на 37. сједници Скупштине
Града Бијељина, донијето је Рјешење о опозиву предсједника
скупштине Скупштине Града Бијељина Славише Марковића
и Рјешење о избору предсједника Скупштине Града Бијељина
Александра Ђурђевића, а дана 29.07.2020. године на 38.
сједници Скупштине Града Бијељина донијето је Рјешење
о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине
Града Дејана Благојевића. Комисија за избор и именовања
је утврдила приједлог кандидата за предсједника и члана
Комисије. Након проведеног јавног гласања утврђено је да
је приједлог усвојен већином од укупног броја одборника
Скупштине Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

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

1. У Рјешењу о избору Комисије за статутарна
питања Скупштине Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељине“, број: 28/16), у тачки 1. подтачка 1) ријечи
„СЛАВИША МАРКОВИЋ, предсједник“ замјењују се
ријечима „АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, предсједник“ и
подтачки 5. исте тачке ријечи „ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ, члан“
замјењују се ријечима „ГОРАН МАРКОВИЋ, члан“.

Број: 01-111-71/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

2. У осталом дијелу рјешење се не мијења.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине,
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са
чланом 69. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ ХЕРАЛДИЧКЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. У Рјешењу о избору Хералдичке комисије
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељине“, број: 28/16), у тачки 1. подтачка 1) ријечи
„СЛАВИША МАРКОВИЋ, предсједник“ замјењују се
ријечима „АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, предсједник“.
2. У осталом дијелу рјешење се не мијења.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
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Службени гласник Града Бијељина

Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине,
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и
разматрање других питања оснивају комисије, одбори и
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине,
док је чланом 69. став 1. прописано да Хералдичка комисија
има предсједника и осам чланова, који се бирају из реда
одборника у Скупштини и из реда стручних и научних
лица, а ставом 2. истог члана да је предсједник Скупштине
по положају предсједник Комисије.
Дана 18.06.2020. године на 37. сједници Скупштине
Града Бијељина, донијето је Рјешење о опозиву предсједника
скупштине Скупштине Града Бијељина Славише Марковића
и Рјешење о избору предсједника Скупштине Града Бијељина
Александра Ђурђевића. Комисија за избор и именовања
је утврдила приједлог кандидата за предсједника и члана
Комисије. Након проведеног јавног гласања утврђено је да
је приједлог усвојен већином од укупног броја одборника
Скупштине Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-72/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 9. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09
и 44/15), члана 56. Статута града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. Одлуке о оснивању
Одбора за здравље (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 2/10), Скупштина Града Бијељина на 39. сједници
одржаној дана 10. септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
У Рјешењу о именовању чланова Одбора за здравље
(„Службени гласник Града Бијељине“, број 2/17), у члану
1. став 1. тачка 1. ријечи „СЛАВКО БАШИЋ“ замјењују се

11. септембар 2020.

ријечима „МИЛОРАД СОФРЕНИЋ“.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-111-73/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 9. став 1. тачка з) и члана 114. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09 и 44/15), члана 5. Правилника о поступку
утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике
Српске“, број: 65/10), члана 39. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, броj: 9/17) и члана 3.
став 3. Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана
10. септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
МРТВОЗОРНИКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Рјешењу о именовању мртвозорника на подручју
града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 5/17 и 14/17) у члану 1. став 1. тачка 5) ријечи „др
Новак Ђурић, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације – мртвозорник“ замјењују се ријечима ,др
Ведрана Јовановић, специјалиста породичне медицине –
мртвозорник“.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-111-74/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10.
септембра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Александар Станкић и Драгана Чојић из Бијељине,

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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разрјешавају се дужности вршиоца дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Градско позориште „Семберија“
Бијељина, због истека периода на који су именовани.

Бијељине именују се за вршиоце дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Градско позориште ‘’Семберија’’
Бијељина.

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

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Градско
позориште „Семберија“ Бијељина.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Александар Станкић
и Драгана Чојић из Бијељине именовани за вршиоца
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Градско
позориште „Семберија“ Бијељина на сједници Скупштине
одржаној дана 05.02.2019. године, те да је истекао временски
период на који су именовани, то је примјеном горе наведених
одредби одлучено као у диспозитиву.

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-75/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или
суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Број: 01-111-76/20
Бијељина,
Датум: 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10. септембра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Александар Станкић и

Драгослав Перић из

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 39. сједници одржаној дана 10. септембра 2020.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

Директор установе организује и руководи процесом
рада и води пословање установе; заступа установу; одговара
за законитост рада установе; предлаже основе пословне
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Службени гласник Града Бијељина

политике, програме и планове рада, предлаже акта која доноси
Управни одбор; доноси акт о организацији и систематизацији
радних мјеста; обавља и друге послове у складу са законом,
статутом и општим актима установе и Управног одбора.
III

МАНДАТ

Директор се именује на период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Уговором о међусобним правима и обавезама
који директор закључује са Управним одбором утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора по
основу рада.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ
ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока стручна спрема (VII/1 степен) завршен
медицински факултет или стомтолошки факултет са звањем
доктор медицине, специјалиста или доктор стоматологијеспецијалиста или специјалиста медицинске биохемије
• најмање пет година радног искуства у струци,
• посједовање руководних и оранизационих
способности,
• доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
• програм рада.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и другим
законима. Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни

11. септембар 2020.

приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Увјерење да кандидат није осуђиван,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплому о завршеној високој стручној спреми,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
7. биографију о кретању у служби,
8. доказ о радом искуству у струци,
9. програм рада,
10. ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-69/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 23) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) и члана 18. став 1. Одлуке о признањима у Граду

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 15/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 39. сједници одржаној
дана 10. септембра 2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДОПУНАМА ЗАКЉУЧКА
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА
I
У члану 1. Закључка о додјели градских признања
број: 01-022-60/20 од 29. јула 2020. године, код МЕДАЉА
„КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“, а/ Златна медаља „Кнез Иво
од Семберије“, врше се сљедеће допуне:
1) Ђоко Михајловић из Бијељине - постхумно
За несебичност и пожртвованост у дугогодишњем
хуманитарном раду. Обиљежавајући функцију Генералног
секретара Црвеног крста Републике Српске својим
личним квалитетима, одговорношћу, савјесношћу, личним
поштењем, љубави према човјеку и развијању свијести
према заједници којој је припадао и на чијем челу је био.
2) Учесници акције „РЕСПИРАТОРИ ЗА СРПСКУ“
из Бијељине
За несебично пружену помоћ здравственој
установи у медицинскиој опреми и респираторима.
3) Перица Глигић из Бијељине
За изузетан допринос у дугогодишњем друштвеном
и хуманитарном раду, активностима у поплавама, пандемији
изазваном корона вируса и набавке респиратора.
4) Удружење ветерана „Града Пантери“ из Бијељине
За изузетно хуман рад пружања помоћи социјално
угроженим борцима и породицама погинулих бораца.
5) Благоје Гавриловић – Гавро из Бијељине постхумно
За личну храброст и несебично пожртвовање
у протеклом отаџбинском рату, те предан рад на мјесту
предсједника Борачке организације Републике Српске и
предсједника Борачке организације општине Бијељина.
II
У члану 1. код МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД
СЕМБЕРИЈЕ“, а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“,
досадашње подтачке 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) постају 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14).
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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 допунама 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,
02-014-1-677/20 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,
02-014-1-709/20 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,
02-014-1-730/20 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,
02-014-1-742/20 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,
02-014-1-761/20 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,
02-014-1-808/20 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,
02-014-1-835/20 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,
02-014-1-968/20 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,
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године,
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године,
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од
18.08.2020. године и 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године у
тачки 3. послије става 53. додаје се став 54. који гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате
ЈУ „Градска топлана“ д.о.о. Бијељина новчана средства у
износу од 100.000,00 КМ.“
2. У тачки 3. послије става 54. додаје се став 55. који
гласи:

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-69/20
Бијељина,
Датум, 10. 09. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

„Налаже се да се из буџета Града Бијељина изврши
набавка возила на електрични погон за потребе превоза
лица са инвалидитетом, лица са посебним потребама
као и за друге намјене у складу са актуелном ситуацијом
пандемије, изазаване појавом вируса Covid-19 у износу од
100.000,00 КМ“
3. У тачки 3. послије става 55. додаје се став 56. који
гласи:

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

„Налаже се да се из буџета Града Бијељина
исплате Удружењу грађана за промоцију образовања Рома
„Отахарин“ за подршку друштвено одговорном предузећу
„Агро-план“ д.о.о. Бијељина новчана средства у износу од
10.000,00 КМ.“
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4. У тачки 3. послије става 56. додаје се став 57. који
гласи:
„Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске
управе Града Бијељина да обезбједи 50 000 заштитних
маски, 10 000 пари заштитних рукавица, 200 визира и 200
бесконтактних топломјера.“
5. У тачки 3. послије става 57. додаје се став 58. који
гласи:
„Налаже се Одсјеку за цивилну заштиту Градске
управе Града Бијељина да за потребе ученика и запослених
у средњим школама на подручју града Бијељине обезбједи 3
000 медицинских маски.“
6. У тачки 3. послије става 58. додаје се став 59. који
гласи:
„Налаже се да се из буџета Града Бијељина изврши
плаћање а.д. „Комуналац“ Бијељина услуга прања улица/
дезинфеције по пореској фактури бр. 15172/2020 у износу
од 11.751,14 КМ.“
7. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1737/20
Бијељина,
Датум, 07. 09. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланом 18. став
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“,
број: 39/14), Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга
и то: „Дезинфекција улаза у ЗЕВ-ове на подручју Града
Бијељина“.
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове
Одлуке одобравају се средства у износу од 22.210,00
КМ без ПДВ-а (двадесетдвијехиљадедвијестотинедесет
00/100 КМ) односно 25.985,70 КМ са ПДВ-ом, а иста ће
се обезбиједити из буџета Града Бијељина за 2020. годину
у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
са буџетске позиције економски код 412800 субаналитикa
2 „Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и
одржавање зелених површина“.

11. септембар 2020.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других
несрећа, и сл.), с тим да је битно образложити да би
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне
посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве
процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 20. јула 2020.
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације,
донио Наредбу о допуни Наредбе о провођењу ванредних
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те
заштите и спасавања становништва број: 02-014-1-1369/20
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 41/20) којом се
у тачки 1. став 2 „Налаже А.Д. „Водовод и канализација“
Бијељина да поново уради дезинфекцију улаза у ЗЕВ-ове.“
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-1737/20
Бијељина,
Датум: 07.09.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
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72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке роба и то:
„Набавка 50 000 (педесет хиљада) заштитних маски“.
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 14.000,00 КМ без ПДВ-а
( четрнаестхиљада и 00/100), односно 16.380,00 КМ са ПДВом а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020.
годину на буџетској позицији „ Издаци за залихе материјала,
робе ситног инвентара у циљу сузбијања Корона вируса –
Одсјек заједничких послова“, економски код 516 100 – 2 -.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је
примјенити изузеће од примјене Закона, ослањајући се на
јавни интерес (нпр. Закони о заштити становништва од
заразних болести у БиХ, Закони о заштити и спашавању
људи и материјалних добара у БиХ од природних и других
несрећа, и сл.), с тим да је битно образложити да би
примјена поступка јавне набавке, односно вријеме потребно
за провођење истих, проузроковало изузетно негативне
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посљедице, те да су уговорни органи управо на темељу такве
процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 07.09.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу о провођењу ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва број 02-014-1-1737/20 од 07.09.2020 којом је
у тачки 3. послије става 56. додат став 57. којим се налаже
Одсјеку заједничких послова Градске управа Града Бијељина
да обезбдједи 50 000 заштитних маски.
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-1757/20
Бијељина,
Датум: 09.09.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и члана
72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 2) а у вези
са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Босне и Херецеговине“ број 39/14),
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
I
Одобрава се покретање поступка набавке робе и то:
„Набавка 270 паковања заштитних рукавица“
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 2.408,40 КМ без ПДВ-а
(двијехиљадечетиристотинеосам 40/100) односно 2.817,83
КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета Града
Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији „Издаци за
залихе материјала, робе ситног инвентара у циљу сузбијања
Корона вируса – Одсјек заједничких послова“, економски
код 516 100 -2IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Образложење
Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама,
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прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, те
је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће за уговор
о јавној набавци чије извршење захтијева посебне мјере
сигурности у складу са законима у Босни и Херцеговини.
Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама
прописано је да уговорни орган покреће поступак јавне
набавке доношењем одлуке или рјешењем у писаном облику
које обавезно садржи: законски основ за провођење поступка
јавне набавке, предмет јавне набавке, процјену вриједности
јавне набавке, податке о извору – начин финансирања, врсту
поступка јавне набавке. Ставом 2) прописано је да у случају
изузећа од примјене из члана 10. овог закона или за додјелу
уговора о набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган
дужан је донијети одлуку која, осим законског основа за
изузеће од примјене овог закона, садржи основне елементе
из става 1) тачка б) ц) и д) овог члана.
Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде (нпр.
спашавање људских живота, здравља и сл.) и када објективно
није могуће примјенити ни преговарачки поступак без
објављаивања обавјештења о набавци, оправдано је примјенити
изузеће од примјене Закона, ослањајући се на јавни интерес
(нпр. Закони о заштити становништва од заразних болести
у БиХ, Закони о заштити и спашавању људи и материјалних
добара у БиХ од природних и других несрећа, и сл.), с тим да
је битно образложити да би примјена поступка јавне набавке,
односно вријеме потребно за провођење истих, проузроковало
изузетно негативне посљедице, те да су уговорни органи управо
на темељу такве процјене поступили и предузели радње одмах.
Градоначелник Бијељине је дана 07.09.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-1737/20 од 07.09.2020
којом је у тачки 3. послије става 56. додаје се став 57. којим се
налаже Одсјеку заједничких послова Градске управе града
Бијељина да обезбиједи заштитне рукавице
Сходно горе наведеном, утврђено је да су испуњени
услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 10. Закона о
јавним набавкама којим су прописана изузећа од примјене
одредби овог закона, те је утврђено да су испуњене
претпоставке за доношење предметне Одлуке.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Број: 02-014-1-1767/20
Бијељина,
Датум: 09.09.2020. год.

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 36/19) и члана 18. и члана 24. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
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(‘’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: СКП-26(2ЛОТА)-П1-ЛОТ2-У1/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА
шифром: СКП-26(2ЛОТА)-П1-ЛОТ2-У1/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА
КОЈИ
СЕ
ОДНОСИ
НА“ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА
НА
ИЗГРАДЊИ
И
АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ
БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ 8РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦСТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА
ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ 8КРАК 2
НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК
3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК
СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 2
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ 2 ОД
04.06.2020 ГОДИНЕ
III
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне
набавке је 5.511,55 КМ (без ПДВ-а) односно 6.448,51 КМ ( са
ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења чл. 24. ЗЈН
V
Радови су изведени .
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: 02-404-169/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

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

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
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 број
02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: КГН-н-02/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци РОБА под шифром: КГН-н-02/20
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих РОБА:
НАБАВКА И УГРАДЊА КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ У ВРТИЋУ
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’
III
Предвиђени
максимални
износ
средстава
за реализацију јавне набавке је 45.896,96 КМ (без
ПДВ-а) односно 53.699,45 КМ (са ПДВ-ом). Средства
су
обезбијеђена
са Рачуна посебних намјена-Град
Будућности-пројети.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке роба
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.
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(‘’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: КГН-н-04/20
I
ПРИСТУПА СЕ набавци РОБА под шифром: КГН-н-04/20
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих РОБА:
НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА У СКЛОПУ
ПРОЈЕКТА “ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО”
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 7.394,35 КМ (без ПДВ-а)
односно 8.651,39 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
са Рачуна посебних намјена-Град Будућности-пројети.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење ‘’е-Аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке роба
је 30 дана од дана потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-171/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-170/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

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 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

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., члана 25., и 32. 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-32/20

ПРИСТУПА СЕ

I
јавној набавци услуга

под
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Службени гласник Града Бијељина

шифром: СКП-32/20
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
УСЛУГА
ЗАКУПА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 119.999,99 КМ (без ПДВ-а)
односно 140.400,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке
“Расходи за стручне услуге“ економски код 412700;
потрошачка јединица 0005170 и то :
- средства у износу од 6.666,67 КМ (без ПДВ-а)
односно 7.800,00 КМ ( са ПДВ-ом) из буџета за 2020. годину,
- средства у износу од 40.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 46.800,00 КМ ( са ПДВ-ом) биће обезбијеђена из
буџета за 2021. годину,
- средства у износу од 40.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 46.800,00 КМ ( са ПДВ-ом) биће обезбијеђена из
буџета за 2022. годину и
- средства у износу од 33.333,33 КМ (без ПДВ-а)
односно 39.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) биће обезбијеђена из
буџета за 2023. Годину.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем
оквирног споразума.
V
Рок за реализацију предметних услуга je од дана
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2023. 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: 02-404-172/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

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 36/19) и члана 18. и члана 25. и 32. Закона о јавним
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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: СКП-Н-06/20

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-Н-06/20

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ
НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је, 769.230,77 КМ (без ПДВ-а)
односно 900.000,00 КМ (са ПДВ-ом). За предвиђена средства
у износу оd 683.760,68 КМ (без ПДВ-а) односно 800.000,00
КМ (са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће обезбиједити
30% средстава што износи 205.128,20 КМ (без ПДВ-а)
односно 240.000,00 КМ (са ПДВ-ом).Средства у износу од
85.470,08 КМ (без ПДВ-а) односно 100.000,00 КМ(са ПДВ-ом)
Град ће обезбиједити у укупном износу, без учешћа Мјесних
заједница. Средства су обезбијеђена из буџета за 2020. годину
са буџетске ставке “Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума
(појединачни уговори се закључују након ‘’мини
тендерисања’’).
V
Рок за реализацију предметне јавне набавке радова
је од дана потписивања Оквирног споразума до 30.04.2021.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда
са слиједећим подкритеријумима:
1.Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
2.Гарантни рок – 25 бодова
3.Начин плаћања – 20 бодова
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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Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-173/20
Бијељина,
Датум: 08. 09. 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 и 02/18),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-07/20
У поступку јавне набавке радова путем
отвореног поступка уз провођење Е-аукције, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 12.05.2020. године
и у Сл.гласнику Бих бр.27/20 од 15.05.2020. године, а
која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА ШЕСТ
СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И ШЕСТ ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ
РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО
ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“,,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „SETA INŽENJERING“, Завидовићи
2. ДОО „Жеграп“ Бијељина
3. ДОО „ВИНКОВИЋ“, Оштра Лука
4. ДОО „INTER EXT“, Тузла
5. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова
6. ДОО „ЕНЕРГЕТИК“, Бања Лука
Поништава се поступак јавне набавке радова која се
односи на: ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА
И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ
УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО
ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ у складу са чланом 69. став (2) тачка
е) Закона о јавним набавкама где цијене свих прихватљивих
понуда су знатно веће од обезбјеђених средстава за
предметну набавку.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-90/20 од 25.06.2020.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке радова ИЗГРАДЊА
ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И ШЕСТ ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ
РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО
ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“,
уложена је жалба понуђача ДОО ’Зидар Живановић’’, Доња
Трнова, Угљевик на Одлуку о избору најповољнијег понуђача
број: 02-404-90/20 од 25.06.2020.године, која је благовремена,
допуштена и изјављене од стране овлаштеног лица.
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На основу Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби број: ЈН2-02-07-1-1720-7/20 од 13.08.2020. године
поништава се Одлука о избору, те се предмет враћа на
поновни поступак. Kомисија је у поновном поступку оцјене
понуда а на основу Рјешења Канцеларије за разматрање
жалби број: ЈН2-02-07-1-1720-7/20 од 13.08.2020. године
установила да понуде понуђача ДОО „INTER EXT“, Тузла и
ДОО „Жеграп“ Бијељина не испуњавају услуве прописане
тендерском документацијом. Понуде осталих понуђача
превазилазе средства планирана за ову јавну набавку.
На основу свега горе наведенога одлучено је као у
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке
ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И ШЕСТ
ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ УРЕЂЕЊЕМ
ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО ПРОЈЕКТУ
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“ у складу са чланом у складу са чланом 69. став
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама.
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.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-90/20
Бијељина,
Датум: 03. 09. 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 ДД-16/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 27.07.2020. године и у Сл.гласнику Бих
бр.46/20 од 31.07.2020. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРЕГРАДА, ЈАСЛИ,
ОГРАДА, КАПИЈА И КОРИТА ОД ИНОКСА ЗА ОБЈЕКАТ
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ
ЦЕНТРОМ, понуде су доставили следећи понуђачи:
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1. ОБРТ „МЕТА-Б“ Завидовићи
2. ДОО „Процесна опрема инжењеринг“
Лакташи
3. ДОО „Монтинг-монтажа“ Бијељина

Трн,

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, такође и испуњавају услове
преференцијалног третмана домаћег, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције,
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали
на е-аукцији:
1. ОБРТ „МЕТА-Б“ Завидовићи ....................................
.................................................................. 25.000,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Монтинг-монтажа“ Бијељина .......................
.................................................................. 25.500,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО „Процесна опрема инжењеринг“ Трн,
Лакташи .................................................. 35.829,02 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ОБРТ „МЕТА-Б“ Завидовићи, са понуђеном
цијеном у износу од: ....................... 25.000,00 КМ (без
ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404134/20 од 01.09.2020. 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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-134/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

11. септембар 2020.

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 БИЗ-05/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е - аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 24.07.2020. године, и у „Сл.гласнику
БиХ“, бр. 46/20 од 31.07.2020. године а која се односи на
набавку радова: САНИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
ПОРОДИЦАМА
ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА,
РВИ,
ДЕМОБИЛИСАНИМ БОРЦИМА, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Кристал“ Живинице
2. ДОО „Призма“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да се понуда ДОО „Кристал“ Живинице одбија као
неприхватљива из следећег разлога:
- приликом прегледа понуда Комисија за јавне
набавке је установила да понуђач ДОО „Кристал“ Живинице
је доставио понуду са неприродно ниском цијеном, затим
упућен је захтјев за образложење неприродно ниске цијене
у складу са чланом 66.ЗЈН и остављен је рок од пет дана .
С обзиром да понуђач ДОО „ Кристал“ Живинице није
доставио образложење у траженом року понуда се одбија
као неприхватљива.
Понуда понуђача ДОО „Призма“, Бијељина је
у потпуности испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „Призма“, Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 55.511,49 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404141/20 од 31.08.2020. 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

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

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-141/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 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)-Лот 5-п1/20
I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.08.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
-УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СЈЕМЕНА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
БИЉА
И
МИНЕРАЛНИХ
ЂУБРИВА, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске,
Бања Лука
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VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-151/20
Бијељина,
Датум: 04. 09. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19) и
члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број : 9/17) Градоначелник Града Бијељина
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
„БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за припрему „Буџета
за грађане“ Града Бијељина за 2021. годину, у сљедећем
саставу:
1. Младен Савић
2. Александра Михајловић
3. Марко Крајишник
4. Предраг Лопандић
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Након разматрања приспјеле понуде 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:

Број: 02-014-1- 1736 /20
Бијељина,
Датум: 07.09.2020. год,

ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске,
Бања Лука са понуђеном цијеном у износу од: 3.140,00 КМ
(без ПДВ-а)

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19) и
члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број : 9/17) Градоначелник Града Бијељина
доноси

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-151/20 од
31.08.2020. 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за припрему буџета Града
Бијељина за 2021. годину, у сљедећем саставу:
1. Младен Савић
2. Александра Михајловић
3. Гордана Којић
4. Драгица Тукић
5. Предраг Петричевић
6. Самер Ел Цхекх
7. Стеван Тривковић
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II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1- 1734/20
Бијељина,
Датум: 07.09.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/19) и члана 71.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број : 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Именује се Радна група за одржавање и провођење
јавне расправе о буџету Града Бијељина за 2021. годину, у
сљедећем саставу:
1. Младен Савић
2. Александра Михајловић
3. Марко Крајишник
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1- 1735 /20
Бијељина,
Датум: 07.09.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

11. септембар 2020.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 71.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I
Именује се Организациони одбро за припрему
обиљежавања Дана Града Бијељина у саставу:
1. Мићо Мићић, предсједник Организационог
одбора
2. Александар Ђурђевић, замјеник Предсједника
3. Марко Михајловић, члан
4. Предраг Јовић, члан
5. Дејан Благојевић, члан
6. Бранка Марковић Савчић, члан
7. Митар Новаковић, члан
8. Иван Петровић, члан
9. Слађана Лекић, члан
10. Митар Шкорић, члан
11. Предраг Лопандић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1725/20
Бијељина,
Датум: 04.09.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

11. септембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ОДЛУКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

1

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈУ ДЈЕЧИЈЕГ
ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

2

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА
СРЕДСТАВА
ЗА
ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

2

ОДЛУКА О ЕВИДЕНТИРАЊУ УЛАГАЊА У МРТВАЧНИЦУ
(ОПРЕМА ЗА МРТВАЧНИЦУ

2

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
К.П. БРОЈ 6052/2 и 6053/2 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА

3

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ КАО К.П. БРОЈ 687 И 689/1
К.О. ДВОРОВИ
ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П.
БРОЈ 702/1 К.О. ДВОРОВИ
ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - НОВИ МОСТ НА КАНАЛУ
„ГЛОГОВАЦ“, НА ЛОКАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ „ЖУТОГ
МОСТА“ СА ПРИПАДАЈУЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У
МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПУЧИЛЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ОБОДНОГ КАНАЛА ГЛОГОВАЦ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
10
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

21.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
11
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

22.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
11
БИЈЕЉИНА

23.

ЗАКЉУЧАК О ДОПУНАМА ЗАКЉУЧКА О ДОДЈЕЛИ
12
ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

1.

НАРЕДБА О ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ПРОВОЂЕЊУ
ВАНРЕДНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ТЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
13
СТАНОВНИШТВА

3

2.

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА (Дезинфекција улаза у ЗЕВ-ове на подручју
14
Града Бијељина)

4

3.

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА (Набавка 50 000 (педесет хиљада) заштитних
14
маски)

4.

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
15
НАБАВКАМА (Набавка 270 паковања заштитних рукавица)

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
РАДОВА ШИФРА: СКП-26 (2 ЛОТА)-П1-ЛОТ 2-У1/19

6.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
17
ШИФРА: КГН-Н-02/20

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
17
ШИФРА: КГН-Н-04/20

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17
УСЛУГА ШИФРА: СКП-32/20

9.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
18
РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-06/20

10.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
19
ДД-07/20

11.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
19
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-16/20

12.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
20
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БИЗ-05/20

13.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИП-01(5 ЛОТОВА)-ЛОТ
21
5-П1/20

14.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
„БУЏЕТА ЗА ГРАЂАНЕ“ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.
21
ГОДИНУ

15.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
21
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

16.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ
22
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021.ГОДИНУ

17.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 22

5

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

5

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД“ БИЈЕЉИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У
К.О. БИЈЕЉИНА 2

5

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’
БИЈЕЉИНА

6

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА

6

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВА БИЈЕЉИНА

ДУЖНОСТИ
7

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВА БИЈЕЉИНА

ДУЖНОСТИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

20.

8
ЗА

ИЗБОР

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ ХЕРАЛДИЧКЕ
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
МРТВОЗОРНИКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

8

9

9

10

10
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