
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 04. јул 2018. године  БРОЈ 15 / 2018

 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 18/16), 
члана 39. став (2)  тачка 13) Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града  
Бијељина на 19. сједници одржаној дана 3. јула 2018. године, 
донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – K.П.  

БРОЈ 784/2,  К.О. ПОПОВИ

Члан 1.
 Овом  Одлуком  стиче  се  својина  на  непокретности 
означеној  као:
 
 - к.п.  број  784/2  зв. окућница   у  нарави њива 3   
класе   површине 3012 м2,  уписана  у лист  непокретности   
број 12, к.о. Попови  на  којој  је  као  корисник   уписан Бабић 
Драгољуба Бошко   са  дијелом 1/1. Предметна  парцела  
одговара    грунтовној   парцели  број 784/2  зв. окућница   у  
нарави њива 3   класе   површине 3012 м2,   уписаној  у  зк.  
уложак  број 15, к.о. Попови   на  којој  је Бабић Драгољуба 
Бошко    уписан  са  својином  са  дијелом 1/1.  

 Непокретност   из  става 1. овог  члана  купује  се  ради 
проширења  гробља  означеног  као  к.п.  број 785, к.о. Попови.

Члан 2.
 Према  Налазу   ЈП  «Дирекција  за развој  и  изградњу  
града» д.о.о.Бијељина  број  И-272/18 од 22.08.2018  године 
предметна  парцела  је у  грађевинском  реону к.о. Попови   
у  ванстамбеној –пословној  подзони 1 у  којој  је  као  и  
у  шестој  стамбено пословној зони (ново  градско  гробље) 
цијена  земљишта  за  ове  намјене   5,0 КМ/м2  , што  за  
површину  од 3012 м2  износи 15.060,00 КМ.

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке закључи  код нотара Уговор о 
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште 
замјеника у Бијељини.

 Трошкове  нотарске  обраде  Уговора  о купопродаји 
и књижења  истог   у  јавној  евиденцији  непокретности  
сноси  Град  Бијељина.

Члан 4.
 На  непокретности из члана 1. ове  Одлуке, у  јавним  
евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  права  
коришћења   и   права  својине  у  корист  Града   Бијељина  са  
дијелом 1/1.

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

Број: 01-022-52/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 
 На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07, 
66/08, 110/08, 116/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став 
(2)  тачка 13) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 
(2) тачка 14) Статута града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 
19. сједници одржаној дана 3. јула 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ПРОШИРЕЊА  ДИЈЕЛА  
УЛИЦЕ ВЛАДИКЕ  ГАВРИЛА, ПРЕМА  РЕГУЛАЦИОНОМ  

ПЛАНУ „ГВОЗДЕВИЋИ“  У  БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса  проширење   
дијела  улице  Владике Гаврила према  регулационом  плану 
„Гвоздевићи“ Бијељина („Службени  гласник општине  
Бијељина“, број: 29/08) преко парцела означених  као дио 
к.п. број 5407, 5408, 5412, 5413, 5415, 5370, 5376/3 и 5399, све  
к.о.  Бијељина  1.

 Корисник  експропријације   је  Град  Бијељина.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 
Републике српске – Сједиште замјеника  у Бијељини, које ће, 
у својству законског заступника Града 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.

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

Број: 01-022-53/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 14. став 3. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/12 и 90/16) и члана 39. став 2. тачка 2. и 9. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној дана 3. 
јула 2018. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 
УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ТРОШКОВИМА ОДРЕЂЕНИХ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

I
 Ставља се ван снаге Одлука Скупштине општине 
Бијељина о висини учешћа грађана у трошковима одређених 
услуга социјалног рада, број. 01.023-39/2002 од 4. јула 2002. 
године, („Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/02).

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

Број: 01-022-54/18
Бијељина, 
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 71/12) и члана 39. став 2. тачка 13. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној дана 3. 
јула 2018. године донијела је 

ИЗМЈЕНУ ПЛАНА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I
 У Плану коришћења средстава привредних 
друштава и других правних лица која имају сједиште на 
подручју Града Бијељина за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара за 2018. годину („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 3/18) тачка III мијења се и гласи:
„План утрошка: 

 Средства прикупљена на основу обрачунате и 
уплаћене накнаде у корист буџета Града Бијељина усмјерит 
ће се на следећи начин :   

 - ПДВ за набавку мобилне потопне пумпе за воду ....
.......................................................,,,,,,......................... 67.823,88 КМ
 - ПДВ за набавку ватрогасног техничког возила са 
опремом ....................................................................  79.389,83 КМ
 - ПДВ за набавку интервенцијске опреме за 
ватрогасце (одјела, рукавице, чизме,  опасачи, шљемови) .....
......................................................................................  21.250,00 КМ
 - ПДВ за набавку љестве .......................151.536,29 КМ  
 - набавка интервенцијске опреме за ватрогасце 
(интер. одјела, рукавице, чизме, опасач, шљем и др.)                                                                                                    
.................................................................................... 125.000,00 КМ
 - набавка три електричне сирене за узбуњивање у 
износу од ................................................................... 35.000,00 КМ

 - набавка радио уређаја (ручна радио станица 4 
ком), (стабилна радио станица 2 ком.) ............... 10.000,00 КМ                                                                                                                                 
 - Асвалтирање платоа испред Ватрогасног дома у 
Јањи  површине 700 м2 ........................................ 10.000,00 КМ.“                                                                   

II
 Измјена Плана ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-55/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11, и 106/15), члана 39. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17) и члана 5. 
Одлуке о висини боравишне таксе која се плаћа на подручју 
града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’ број: 
3/16), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 3. јула 2018. године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 

ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
 

I
 Овим Програмом се утврђује начин коришћења 
средстава са рачуна посебних намјена прикупљених по 
основу  прихода од боравишне таксе на подручју Града 
Бијељина.  Према Закону о боравишној такси, средства 
прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на 
рачун јавних прихода Републике Српске, а распоређују се 
тако што 80% средстава припада туристичкој организацији 
града или општине и 20% средстава припада Туристичкој 
организацији Републике Српске. Према Закону о 
боравишној такси и Одлуци о висини боравишне таксе која 
се плаћа на подручју града Бијељина, дефинисана је обавеза 
да се цјелокупан износ распоређених средстава боравишне 
таксе, која су уплаћена на рачун посебних намјена, стави 
на располагање Туристичкој организацији Града Бијељина. 
Из ових средстава се финансирају програмске активности 
Туристичке организације Града Бијељина, на промоцији и 
унапређењу туризма током 2018.године, у складу са Законом 
о боравишној такси.

II
Расположива средства:
 
 Средства која се налазе на рачуну посебних намјена 
прикупљена по основу прихода од боравишне таксе на дан 
31.03.2018.године износе 133.622,18 КМ. 
 Туристичка организација Града Бијељина ће у 2018.
години реализовати програмске активности у укупној 
вриједности од 111.600,00 КМ.

III
План утрошка:
 
 Средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу наплаћене боравишне таксе, 
Туристичка организација Града Бијељина планира да   користи 
за програмске активности на промоцији и унапређењу 
области туризма, за реализацију сљедећих пројеката:
 1. Манифестација ‘’Савска регата’’ .......15.100,00 КМ
 2. Манифестација ‘’Гастро култура’’ .....11.200,00 КМ

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
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 3. Манифестација ‘’Умјетничка колонија – 
саборовање умјетника Бијељина 2018.’’ .............. 20.300,00 КМ
 4. Пројекат постављања висећих кишобрана у 
улици .........................................................................  10.000,00 КМ
 5. Пројекат постављања селфи знака испред Градске 
управе ........................................................................  20.000,00 КМ
 6. Пројекат Туристичка сигнализација ........................
......................................................................................  20.000,00 КМ
 7. Пројекат „Пантелински дани“ .........  15.000,00 КМ

 Пројекат постављања висећих кишобрана у улици 
и Пројекат постављања селфи знака испред Градске управе, 
налазе се у фази израде од стране Дирекције за изградњу и 
развој Града Бијељина, а финансијска средства за њихову 
реализацију наведена су према урађеним прорачунима.
 Пројекат Туристичка сигнализација ће се 
реализовати етапно у наредним годинама, а у зависности од 
прикупљених средстава.

IV
 Наведена средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу прихода од боравишне 
таксе, ставиће се на располагање Туристичкој организацији 
Града Бијељина, која је носилац активности на реализацији 
планираних пројеката. Средства су намјенска и могу се 
користити на начин прописан Законом о боравишној такси 
и овим Програмом. 

V
 Након реализације сваког појединачног пројекта, 
Туристичка организација Града Бијељина ће доставити 
извјештај Одјељењу за привреду и Одјељењу за финансије, а 
коначан извјештај о реализацији овог Програма доставиће 
на крају године Скупштини Града Бијељина на разматрање 
и усвајање.

VI
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:  01-022-56/18
Бијељина,
Датум,  3. јул 2018. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 3. јула 2018. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 1. Милорад Јанковић, Миломир Чодо и Бранкица 
Дакић из Бијељине, разрјешавају се дужности предсједника 
и чланова Одбора за жалбе града Бијељина, због истека 
мандата на који су именовани.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) 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, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина бира и разрјешава предсједника 
скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника 
градоначелника, и чланове сталних и повремених раднијех 
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.

 Имајући у виду чињеницу да су Милорад 
Јанковић, Миломир Чодо и Бранкица Дакић  именовани за 
предсједника и чланове Одбора за жалбе града Бијељина 
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном сазиву 
број 01-111-36/14 од 11.06.2014. године, да је прије доношења 
рјешења о именовању број 01-111-36/14 од 11.06.2014. 
године проведен поступак јавне конкуренције, да мандат 
предсједника и чланова Одбора за жалбе траје четири 
године, те да је истекао временски период од четири године 
на који је одбор именован, 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: 01-111-44/18
Бијељина,
Датум: 3. јул 2018. год

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), члана 155. став 7. и 8. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’ број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 3. јула 2018. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. За вршиоце дужности предсједника и чланова 
Одбора за жалбе града Бијељина именују се:

 1) Милорад Јанковић – предсједник
 2) Миломир Чодо – члан
 3) Бранкица Дакић - члан
 
 2. Именовани  ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања предсједника и два члана Одбора за жалбе 
града Бијељина.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) 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, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина бира и разрјешава предсједника 
скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника 
градоначелника, и чланове сталних и повремених раднијех 
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.

 Одредбом члана 155. став 7. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16) 
прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе 
или у случају да једном од чланова Одбора престане мандат 
прије истека времена на који је именован, скупштина 
до окончања поступка именовања Одбора за жалбе или 
члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоце 
дужности Одбора за жалбе, или вршиоца дужности члана 
Одбора, а најдуже за период до 90 дана, док је ставом 8. 
истог члана прописано да вршилац дужности члана Одбора 
мора да испуњава опште услове за запошљавање у градској, 
односно општинској управи и посебне услове за именовање 
у складу са овим законом. Сходно горе наведеном, одлучено 
је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-45/18
Бијељина,
Датум: 3. јул 2018. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина града Бијељина на својој 19. сједници 
одржаној дана 3. јула 2018. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Просторног плана 
Града Бијељина именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Просторног плана Града Бијељина, вођења јавне расправе и 
усаглашавања ставова и интереса.
 
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак 
Савјета је и да заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја за које 
се план доноси, рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености плана са документима 
просторног уређења који представљају основу за његову 
израду, као и усаглашености плана са одредбама Закона 
о уређењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону.

Члан 3.
 Усвајањем Просторног плана Града Бијељина ово 
Рјешење престаје да важи.

Члан 4.
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 18/16).

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-111-48/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 
својој 19. сједници одржаној дана 3. јула 2018. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Урбанистичког плана 
Града Бијељина именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Урбанистичког плана Града Бијељина, вођења јавне расправе 
и усаглашавања ставова и интереса.
 
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак 
Савјета је и да заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја за које 
се план доноси, рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености плана са документима 
просторног уређења који представљају основу за његову 
израду, као и усаглашености плана са одредбама Закона 
о уређењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону.

Члан 3.
 Усвајањем Урбанистичког плана Града Бијељина 
ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4.
 Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког 
плана Града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, 
број 18/16).

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-111-47/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 
својој 19. сједници одржаној дана 3. јула 2018. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“  У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Урбанистичког плана 
„Јања“ у Бијељини именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, вођења јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса.
 

 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак 
Савјета је и да заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја за које 
се план доноси, рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености плана са документима 
просторног уређења који представљају основу за његову 
израду, као и усаглашености плана са одредбама Закона 
о уређењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону.

Члан 3.
 Усвајањем Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини 
ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-111-46/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина града Бијељина на својој 19.  сједници 
одржаној дана 3. јула 2018. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Центар града“ у Бијељини именују се:

 1. Мићо Мићић, Градоначелник,
 2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно 
уређење,
 3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 5. Вера Панић, дипл. социолог,
 6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре,
 7. Огњен Рашевић, секретар 

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини, вођења 
јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса.
 
 Поред послова наведених у 1. ставу, задатак 
Савјета је и да заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја за које 
се план доноси, рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености плана са документима 
просторног уређења који представљају основу за његову 
израду, као и усаглашености плана са одредбама Закона 
о уређењу простора и грађењу и другим прописима 
заснованим на закону.

Члан 3.
 Усвајањем Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-111-49/18
Бијељина,
Датум, 3. јул 2018. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  члана 
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
  Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 5.000,00 КМ породици Ђурановић Васе из Доњег 
Црњелова на име помоћи за санацију штете настале услед 
пожара на породичном стамбеном објекту (набавка електро 
и грађевинског материјала, дрвене столарије, ламината...).

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са 
372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 416 100 „Текуће 
помоћи-ванредне помоћи“ у оквиру ПЈ Градоначелник.
       Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на 
жиро рачун КСС „Света Ангелина Српска“  број: 562-003-
81109330-59 код НЛБ Развојна банка.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-1000/18     
Б и ј е љ и н а                                                                             
Датум, 25. јун 2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА: СКП-01/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
СКП-01/18

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

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,01КМ (без ПДВ-а) 
односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке 
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена, 
одржавање зелених површина“ економски код 412800; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке роба је 
од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године.

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

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

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

Број: 02-404-135/18    
Бијељина,     
Датум, 20. јун 2018. год

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

ШИФРА:ОЗП-11/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-11/18

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих услуга:

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РУЧКА/ВЕЧЕРЕ И ПРЕНОЋИШТА 
ИЗ ФОНДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОСТЕ, ЗВАНИЧНИКЕ 
ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, МАНИФЕСТАЦИЈА 
(ПОВОДОМ СЛАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ДАНА 
ГРАДА) И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ УКАЗУЈЕ 
ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.786,33 КМ (без ПДВ) 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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односно 40.700,00КМ (са ПДВ).

 Средства  су обезбијеђена  из буџета за 2018. годину 
и то:
 - 6.837,61 КМ (без  ПДВ-а)  односно 8.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“ 
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005110
 - 8.547,00 КМ (без  ПДВ-а)  односно 10.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови обиљежавања 
манифестација, значајни датуми“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005110 .
 - 6.837,61 КМ (без  ПДВ-а)  односно 8.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Трошкови репрезентације“ 
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005120 
 - 1.623,94 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.900,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Непоменуте услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005160 .
 - 1.025,64 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.200,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Материјални трошкови 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005170 .
 - 1.452,99 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.700,00 КМ 
(са ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Непоменуте услуге-м.т. 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005140 .
 - 1.367,52 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.600,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови“ економски код 412900 , потрошачка 
јединица 0005210 .
 - 683,76 КМ (без  ПДВ-а)  односно 800,00 КМ (са 
ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005220 .
 - 854,70 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , - 
1.623,93 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.900,00 КМ (са ПДВ-ом) 
са буџетске ставке “Остале уговорене услуге-м.т. службе“ 
економски код 412900 , потрошачка јединица 0005130 .
  - 1.538,47 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.800,00 КМ (са 
ПДВ-ом)  са буџетске ставке “Остале услуге- материјални 
трошкови службе“ економски код 412900 , потрошачка 
јединица 0005240
 - 1.111,11 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.300,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “Остале уговорене услуге- 
материјални трошкови службе“ економски код 412900 , 
потрошачка јединица 0005230
 - 854,70 КМ (без  ПДВ-а)  односно 1.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) са буџетске ставке “ Материјални трошкови 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005150 и
 - 427,35 КМ (без  ПДВ-а)  односно 500,00 КМ (са 
ПДВ-ом) са буџетске ставке “ Материјални трошкови 
службе“ економски код 412900 , потрошачка јединица 
0005151.

IV
 Набавка ће се спровести путем поступка додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним 
набавкама.

V
 Предвиђени рок за реализацију услуга је годину 
дана од дана потписивања уговора

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

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

Број: 02-404-136/18
Бијељина, 
Датум, 21. јун 2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-14/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-14/18

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА 
СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ 

–  I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  153.846,16 КМ (без ПДВ-а) 
односно  180.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. годин са буџетске ставке 
„Реконструкција спортских објеката “ економски код: 
511200 ,потрошачка јединица 0005210.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Радови ће се реализовати у року који понуди 
најповољнији понуђач. Рок за реализацију предметних 
радова почиње да тече од увођења извођача у посао, а 
извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана 
потписивања Уговора.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је еконосмки најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

 1. Цијена – 65 бодова
 2. Рок извођења радова – 25 бодова
 3. Гарантни рок за изведене радове – 10 бодова

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-138/18     
Бијељина,    
Датум, 21. јун 2018. год.

 
 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:КГН-Н-01/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
КГН-н-01/18

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
набавка следећих услуга:

ПРОМОЦИЈА ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ ТВ СИГНАЛА 
ПРОЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗИЈУ У 
САРАДЊИ СА МЕЂУНАРНОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 9.401,71 (без ПДВ-а)          односно 
11.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена са 
буџетске ставке “Остале уговорене услуге (односи са 
јавношћу и информисање)“ - економски  код 412 700, 
потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвпреног поступка  
уз провођење поступка ‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке робе 
је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018.године.

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

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

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

Број: 02-404-139/18
Бијељина, 
Датум, 26. јун 2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-47/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-47/18

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

ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ У ОКВИРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 427.350,43 КМ  (без ПДВ-а) 
односно 500.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. 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 уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 
31.12.2018.године. Извођач радова је у обавези да започне 
предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења 
писменог налога.

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:02-404-141/18        
Бијељина,          
Датум, 28. јун 2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним    

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/18

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-11/18

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

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) 
односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. годину 
са буџетске ставке „Издаци за остале вишегодишње засаде“, 
економски код 511500; потрошачка јединица 0005170. 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са провођењем поступка Е - аукција.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
је  од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године 

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

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

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

Број: 02-404-140/18
Бијељина,   
Датум, 28. јун 2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-51/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-51/18

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова: ПОПЛОЧВАЊЕ  ДИЈЕЛА ТРГА 
КРАЉА ПЕТРА   I КАРАЂОРЂЕВИЋА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 55.555,56 КМ (без ПДВ-а) односно 
65.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. 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 .

V
 Рок за реализацију предметних радова је 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 
31.12.2018.године. Извођач радова је у обавези да започне 
предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења 
писменог налога.

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: 02-404-145/18           
Бијељина,    
Датум, 04.07.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-48/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-48/18

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ВУКА 
КАРАЏИЋА

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 25.641,03 КМ (без ПДВ-а) односно 
30.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
 Средства су обезбијеђена из буџета за 2018. 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 уз провођење Е аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 45 дана од 
дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018. године. 
Извођач радова је у обавези да започне предметне радове у 
року од 7 (седам) дана од дана уручења писменог налога. 

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: 02-404-146/18           
Бијељина, 
Датум, 04.07.2018. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-н- 01-п1/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци услуга  
под шифром: ПЉ-н-01-п1/18

II
 За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА 
СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ РАДИО СИГНАЛА

 
III

 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 4.273,50 КМ (без 
ПДВ-а) односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су  
обезбјеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке 
„Афирмација домаће пољопривредне производње, 
студије, сајмови“, потрошачка јединица 0005151; 

економски код 415 200 .

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2018.године.

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

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

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

Број: 02-404-137/18     
Бијељина,               
Датум, 21. јун 2018. год.

 
 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 21. 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  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-03-п1 /18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: ПЉ-03-п1/18

II
 За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2018. ГОДИНИ 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) 
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  
обезбијеђена из буџета за 2018. годину са буџетске ставке 
„Хигијеничарска служба“, потрошачка јединица 0005150; 
економски код 412 200.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговорачког 
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 21 ЗЈН.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
потписивања Уговора до 31.12.2018.године.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-147/18           
Бијељина,   
Датум, 04.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-09/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.06.2018.године и у “Службеном гласнику БиХ” бр.38/18 
од 08.06.2018., а која се односи на набавку радова:”Изградња 
Дома културе у Новим Дворовима-II фаза”, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста  испунила  услове предвиђене тендерском 
документациом, али  понуђенa цијенa премашује износ 
средстава предвиђених за реализацију  предметне јавне 
набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
је цијена прихватљиве понуде знатно већа од обезбјеђених 
средстава за предметну набавку.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-112/18 од 
21.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

V 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 

другим странкама у поступку.
V I

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

Број:02-404-112/18
Бијељина, 
Датум, 26. јун 2018. год.

 
 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-14/18
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-14/18

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА 
СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ 

–  I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  153.846,16 КМ (без ПДВ-а) 
односно  180.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2018. годин са буџетске ставке 
„Реконструкција спортских објеката “ економски код: 
511200 ,потрошачка јединица 0005210.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Радови ће се реализовати у року који понуди 
најповољнији понуђач. Рок за реализацију предметних 
радова почиње да тече од увођења извођача у посао, а 
извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана 
потписивања Уговора.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је еконосмки најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

 1. Цијена – 65 бодова
 2. Рок извођења радова – 25 бодова
 3. Гарантни рок за изведене радове – 10 бодова

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

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

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

Број: 02-404-138/18                
Бијељина,                    
Датум, 21. јун 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-09-п1/18
 

I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 25.05.2018.године, а која се односи 
на набавку роба: Набавка рачунара , штампача  и копир 
апарата  за потребе  Градске   управе Града Бијељина,понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „ЕЛУР“Кисељак
 2. ДОО „PRINTEX“ Сарајево
 3. ДОО „COPITRADE“Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  су исте у потпуности    испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције утврђена коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији

 1.  ДОО “COPITRADE” Бијељина 24.250,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО” PRINTEX“ Сарајево 24.300 ,00КМ без 
ПДВ-а
 3. ДОО”ЕЛУР” Кисељак 25.170,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „COPITRADE“, Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 24.250,00 КМ (без ПДВ-а)

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ. 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља 
приједлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг 
листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача. 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-102/17 од 
15.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 

најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-102/18
Бијељина, 
Датум, 20. јун 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-12/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.06.2018.године и у „Сл.гласнику БиХ“, бр.38/18 од 
08.06.2018.године, а која се односи на набавку услуга: Текуће 
одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Призма“ Бијељина

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

 ДОО „Призма“Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 11.859,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-122/18 од 
19.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

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

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

Број:02-404-122/18
Бијељина, 
Датум, 20. јун 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-28/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.06.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.38/18 од 08.06.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: “Изградња водоводнe 
мрежe у МЗ“Чардачине“, Град Бијељина у сарадњи са 
Министарством за људска права и избјеглице БиХ, понуду 
је  доставио следећи понуђач:

 1. АД „Водовод и канализација “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијо, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 АД „Водовод и канализација“Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 19.244,20 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/18 од 
20.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404- 113/18
Бијељина, 
Датум, 21. јун 2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и 
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :
  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-42/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.38/18 од 08.06.2018.
године, а која се односи на набавку радова: Реконструкција 
водоводне мреже у улици Војводе Петра Бојовића и у Улици 
Ђуре Даничића, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. АД „Водовод и канализација “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 АД „Водовод и канализација“Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 111.105,67 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-108/18 од 
26.06.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404- 108/18
Бијељина, 
Датум, 27. јун 2018. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-43/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
01.06.2018.године и у Сл.гласнику Бих бр.38/18 од 08.06.2018.
године, а која се односи на набавку радова: “Изградња 
кружне раскрснице на укрштању улица Милоша Обилића, 
Сремска, Раје Бањичића и Живојина Мишића (кружна 
раскрсница „жељезничка станица”) “, понуду је  доставио 
следећи понуђач:

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде, а на основу 
Сагласности бр.02/3-37-1-1158/18 од 22.06.2018.године и бр. 
02-014-1-1015/18 од 28.06.2018.године, установљено је да је 
иста у потпуности  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Бук промет“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 212.694,05 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 110/18 
од 02.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-110/18
Бијељина, 
Датум: 04.07.2018. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12), 
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-49/18

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 06.06.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.38/18 од 08.06.2018.године, 
а која се односи на набавку радова: “Санацуја тротоара у 
улици Димитрија Туцовића “, понуду је  доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу Сагласности 
бр.02-014-1-1016/18 од 28.06.2018.године и наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Бук промет“Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 10.640,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 111/18 
од 02.07.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
 
Број:02-404-111/18
Бијељина, 
Датум: 04.07.2018. год.

 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,број: 
9/17) и члана     4. став 4. Одлуке о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2018. 
години („Службени гласник Града Бијељина“, број:10/18) 
Градоначелник  Града  Бијељина  д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2018. годину  број: 178/18 
од 20.6.2018. године.

 2.  Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног oдбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 
178/18 од 20.6.2018. године и Сагласност Одјељења за 
пољопривреду Градске управе Града Бијељина број: 02/19-
330-2-131/18 од 21.6. 2018. године налазе се у прилогу овог 
Рјешења и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-1007/18
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум, 26. јун 2018. год.

 На основу члана 9. Статута Аграрног фонда 
града Бијељина(„Службени гласник града Бијељина”,број: 
15/08, 1/12, 26/13,10/15), члана 22. и 26. Закона о 
пољопривреди,(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4. Одлуке о програму 
кориштења средстава за подстицај пољопривредне 
производње у 2018. години („Службени гласник Града 
Бијељина“,број: 10/18,) , Управни одбор Аграрног фонда 
Града Бијељина,  дана, 20.06.2018. године  д о н и о    ј е :

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈАУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Правилнику о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2018. Годину (‘’Службени 
гласник града Бијељина’’, бр: 11/18) у члану 9. став 2 иза 
ријечи ‘’кајсија ‘’ додаје се запета и нова ријеч ‘’ малина’’ 

Члан 2.
 У члану 10. став 2. тачка 3. иза ријечи откупу 
дувана “ запета“ брише се и додају се нове ријечи „и копију 
откупних блокова“

Члан 3.
 После члана 13 додаје се нови члан 13 а , који гласи: 
„Подршка набавци система за наводњавање“Тифон“

Члан 13 а.

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

Физичка лица, корисници система за наводњавање остварују 
подстицајна средства на основу захтјева који подносе 
Агарном фонду, уз који прилажу следећу документацију:
 
- рачуне о извршеној набавци опреме и услуга као 
доказ о висини извршених улагања која су предмет 

субвенционисања трошкова,
 - изјава корисника подстицаја о уложеним 
средствима.

 Висина подстицајних средстава за намјену из овог 
члана утврђује се у износу до 15% од висине инвестираних 
средстава и може бити исплаћено до 2 000,00 КМ по 
кориснику у текућој години. Признаваће се један систем 
за наводњавање „Тифон“ са опремом по регистрованом 
пољопривредном газдинству. 

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену 
из овог члана подноси се најкасније 31.10.2018. године и 
исплаћиваће се до висине расположивих средстава.’’

Члан 3.
 У члану 14. став 1. мјења се и гласи: „Право на 
подстицајна средства  за властити узгој стеоних јуница 
имају корисници ( физичка лица ) која у текућој години 
произведу минимално једну стеону јуницу  или купе женско 
теле старости до 5 мјесеци које одгоје на свом имању и 
формирају основно стадо од најмање три музна грла“

Члан 4.
Члан 17. Мјења се и гласи: “Право на подстицајна средства 
за узгој квалитетно приплодних супрасних назимица имају 
узгајивачи (физичка  лица) који у текућој годи¬ни произведу 
минимално пет квалитетно приплодних назимица и 
формирају основно стадо од најмање 10 уматичених  крмача 
заједно.

Корисници остварују подстицајна средства на основу 
захтјева који подносе Аграрном фонду, уз који прилажу 
следећу документацију:
 - препис картона употребе у приплоду за приплодне 
крмаче и супрасне назимице, сачињен на Образцу 4. које 
прописало Министарво пољопривреде, шумарства и 
водопривреде својим Правилником о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде 
и села.
 - Увјерење о здравственом стању животиња или 
Образац о спроведеним мјерама заштите на имању или 
образац ВИС РС,                  
 - изјава подносиоца захтјева о тачности наведених 
података,

 Комисија формирана од стране Директора 
Аграрног фонда а  на основу приложене документације и 
увидом на лицу мјеста ће констатовати испуњеност услова 
за остваривање права на подстицајна средства и о томе 
сачинити записник.               

Висина подстицајних средства за намјену из овог члана 
утврђује се у висини до 70,00 КМ по назимици и може бити 
исплаћено до 1.500,00 КМ по кориснику у текућој години.

Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из 
овог члана подноси се најкасније до 31.10.2018 године и 
исплаћиваће се до износа предвиђених за ову намјену, 
једном годишње након обраде приспјелих захтјева.“

Члан 5.
 У члану 21. став 2. ријеч „овјерена „ брише се.
У ставу 3. ријеч „овјерена „ брише се.
Став 5. мјења се и гласи „Удружења и пољопривредне 
задруге које су добиле помоћ од Аграрног фонда у текућој 
години, морају доказати утрошак средстава до 90 дана од 
дана добијања средстава.“

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Члан 6.
 У члану 25. став 5. мјења се и гласи: „Одобрена 
средства ће се исплаћивати на жиро рачун правног или 
физичког лица које је издало предрачун или на текући рачун 
подносиоца захтјева. Након прузимања робе у року од 90 
дана у Аграрни фонд  ће доставити оригинал или копију 
пореске фактуре.“

 Члан  8.
 У члану 27. став 6. датум „31.08.2018.“ мјења се и 
гласи: „30.09.2018.“ 

Члан 9.
 Овај Правилник ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Градоначелника а објавиће се у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”. 

Број: 178/18 
Бијељина,  
Датум, 20.06.2018. год.

 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  
Закона  о  локалној  самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 71. 
став 1. тачка 13. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  Градоначелник  
Града  Бијељина д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Туристичкој организацији Града Бијељина  
број: 600/18 од 13.6.2018. године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина 
број: 597/18 од 13.6.2018. године и Мишљење Одјељења за 
привреду у Градској управи Града Бијељина број: 02/1-3-1-
223/18 од 25.6.2018. године налазе се у прилогу овог Рјешења 
и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-1014/18
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум,  28. јун 2018. год.

 
 На основу члана 7. Статута Туристичке 
организације Града Бијељина, Управни одбор Туристичке 
организације Града Бијељина, на сједници одржаној дана, 
13.06.2018. године, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Члан 7. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији 
Града Бијељина мијења се и гласи:
    

Члан 7
 Вредновање послова и радних задатака појединих 
радних мјеста у Туристичкој организацији Града Бијељина 
је извршено на основу „Колективног уговора за запослене 
у органима Града Бијељина“(“Сл.гласник Града Бијељина 
бр.5/18“), према сложености и одговорности појединих 
послова на одређеном радном мјесту.“

Члан 2.
 Члан 8. Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији 
Града Бијељина мијења се и гласи:
   

Члан 8
 Вриједност коефицијента, који служи као 
полазна основа за обрачун личног доходка, у Туристичкој 
организацији Града Бијељина према наведеној 
систематизацији износи:

 • Директор ВСС .......................................................14,50
 • Референт за маркетинг – замјеник директора ВСС
........................................................................................................9,00
 • Референт за маркетинг – ВСС (180 ЕТЦ или ВШС 
- VI степен) и ВСС (240 ЕТЦ или VII степен) .............6,90/7,90
 • Књиговођа ВСС........................................................7,90
 • Пословно –технички секретар ССС....................5,30
 • Стручни сарадник директора за правна питања и 
радне односе ВСС ..................................................................10,80“

Члан 3.
 Члан 9.Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији 
Града Бијељина мијења се и гласи:

Члан 9.
 Послодавац запосленом исплаћује:
 1) дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, у Федерацији БиХ и у иностранству у висини 
којуодреди Влада Републике Српске посебним актом,
 2)накнаду трошкова превоза код доласка на посао и 
повратка с посла уколико превоз није организован од стране 
Туристичке организације Града Бијељина - у висини до пуне 
цијене мјесечне - дневне карте у јавном превозу, уколико је 
мјесто становања запосленог удаљено од мјеста рада преко 
3 км, а највише до 50 км.
 3) отпремнину приликом одласка радника у пензију 
– у висини три просјечне нето плате запосленог обрачунате 
за посљедњи мјесец прије одласка у пензију,
 4) накнаду плате за првих 30 дана привремене 
спријечености за рад у висини од 90% од основа за обрачун 
накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад 
у складу са прописима којима се регулише здравствено 
осигурање,
 5)регрес за коришћење годишњег одмора чију 
висину закључком одређује послодавац на почетку 
календарске године –најмање у висини три најниже плате 
у Републици Српској,у складу са планираним средствима у 
буџету Туристичке организације Града Бијељина за буџетску 
годину,
 6) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 

   

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА

Драган Вуковић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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дужег од три часа дневно – у висини од 0,75% просјечне нето 
плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки 
радни дан запосленог,
 7) увећање плате по основу укупног стажа осигурања 
запосленог за 0,3% до навршених 25 година стажа, а након 
навршених 25 година за 0,5% за сваку наредну годину
 8) накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног посла по налогу 
Послодавца - у висини до 20%  цијене горива по једном 
литру за сваки пређени километар и 
 9) трошкове за прво полагање стручног испита за 
рад у Туристичкој организацији и других испита који су у 
сврси стручног оспособљавања запосленог, према плану и 
програму који одобрава ДиректорТуристичке организације 
Града Бијељина.“

Члан 4.
 По добијању сагласности од Градоначелника Града 
Бијељина, овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ‘’Службеном Гласнику Града Бијељина’’, 
а објавиће се и на огласној табли Туристичке организације 
Града Бијељина.

Број: 600/18 
Бијељина,  
Датум:13.06.2018. год

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
чланa 12. став 3. Одлуке о стипендирању и награђивању 
ученика и студената („Службени гласник општине 
Бијељина“, број 14/06) и члана 39. став 1. Правилника о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13)  
Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2017/2018. ГОДИНИ ЗА 
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 
ШКОЛА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И УЧЕНИКЕ 
И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА 
ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА 

I
 У наставној 2017/2018. години утврђују се следећи  
износи једнократних новчаних награда:

 1. За ученике генерације основних и средњих школа 
............................................................................................100,00 КМ
 2. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили прво мјесто ....................................................100,00 КМ
 3. За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили друго мјесто .....................................................75,00 КМ
 4.   За ученике основних и средњих школа који су на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
освојили треће мјесто .....................................................50,00 КМ
 5.  За наставнике основних и средњих школа 
који су припремали ученике за републичка, државна или 
међународна такмичењима, а који су освојили једно од прва 
три мјеста ........................................................................100,00 КМ

II
 Ученицима који су на међународним, државним 
или републичким такмичењима освојили два или више 
првих, других или трећих мјесто, поред новчаног износа 
предвиђеног за освојено прво, друго или треће мјесто, 
додјељује се додатних 20% од износа једнократних новчаних 
награда предвиђених тачком I овог Закључка.

III
 Саставни дио овог Закључка су овјерени спискови 
са јединственим матичним бројевима и износима 
проглашених ученике генерације основних и средњих 
школа на подручју општине Бијељина, ученика и наставника 
који су освојили једно од прва три мјеста на републичким, 
државним и међународним такмичењима и наставника 
основних и средњих школа .

IV
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у   „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-61-2/18
Бијељина,
Датум, 26. јун 2018. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-26/18 од 21.06.2018. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 199 упис регистрације Заједнице 
етажних власника   „ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР.1_УЛАЗ 
А“ улица Филипа Вишњића бр. 1 Бијељина, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР.1_УЛАЗ А“ улица Филипа 
Вишњића бр. 1 Бијељина ,  Регистарски лист број: 199.
 Оснивачи: 17  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Адам Абел, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-26/18
Бијељина,  
Дана:  21.06.2018. год.

   

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА

Милорад Тодоровић, с.р.    
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 784/2 К.О. 
ПОПОВИ

ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ 
ПРОШИРЕЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ ВЛАДИКЕ 
ГАВРИЛА, ПРЕМА РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ 
„ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
ВИСИНИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ТРОШКОВИМА 
ОДРЕЂЕНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

ИЗМЈЕНА ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ 
ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ 
НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ‘’ЈАЊА’’ У 
БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ‘’ЦЕНТАР 
ГРАДА’’ У БИЈЕЉИНИ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СКП-01/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-11/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-14/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-Н-01/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-47/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-51/18

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-48/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
ПЉ-н-01-п1/18

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
ПЉ-03-п1/18

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-09/18

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
БРОЈ: 02-404-138/18 ОД 21.06.2018. ГОДИНЕ 
ШИФРА: ДД-14/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-09-п1/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-12/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-28/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-42/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-43/18

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-49/18

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2018. ГОДИНУ

САДРЖАЈ
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РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У 
НАСТАВНОЈ 2017/2018. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И УЧЕНИКЕ 
И НАСТАВНИКЕ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО 
ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ, 
ДРЖАВНИМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ЗНАЊА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 
БР. 1_УЛАЗ А“ УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 
1 БИЈЕЉИНА

 

 

 



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


