Службени гласник
Града Бијељина
Година L

17. април 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 29. и
30. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 55/10), а у вези са чланом
7. Правилника о садржају, начину израде и доношења
документа просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број: 59/11), члана 38. став (2) тачка
е) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на својој 20. сједници одржаној дана 16. априла 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се Измјена регулационог плана „Центар
града“ у Бијељини.
Члан 2.
Измјена регулационог плана „Центар града“ у
Бијељини садржи текстуални и графички дио.
I) Текстуални дио Измене регулационог плана
„Центар града“ у Бијељини састоји се од следећих поглавља:
a. Уводни дио;
b. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
c. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
d. План организације, уређења и коришћења
простора;
e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
II) Графички дио плана састоји се од следећих
графичких прилога:
1. Копија катастарског плана Р=1:1000;
2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељина-план намјене површина Р=1:2500;
3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
Града Бијељина -границе регулационих планова Р=1:5000;
4. Извод из плана парцелације унутар обухвата РП
“Центар града” - план просторне организације Р=1:1000;
5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2500;
6. Зоне у обухвату регулационог плана Р=1:2500;
7. Заштита културно-историјског наслеђа и опште
карактеристике зоне центра Р=1:2500;
8. План просторне организације Р=1:1000;
9. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
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10. План парцелације Р=1:1000
11. План регулационих и грађевинских линија
Р=1:1000;
12. Електроенергетска и ПТТ мрежа Р=1:1000;
13. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000;
14. Топлификација, гасификација Р=1:1000.
Члан 3.
Регулациони план је урађен од стране ЈП “Дирекција
за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, марта 2014.
године.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се надлежни
орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове
просторног уређења - Одељење за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-46/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. и члана 13.
алинеја 5. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 28. став 6. Правилника о општим правилима
урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник
Републике Српске“, број: 115/13) и члана 38. Статута Града
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина, на својој 20. сједници
одржаној дана 16. априла 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА НЕДОСТАЈУЋА ПАРКИНГ МЈЕСТА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се накнада за недостајућа
паркинг мјеста по јединици стамбеног и пословног простора,
коју су инвеститори градње стамбених и стамбенопословних објеката, вишепородичног типа становања,
дужни платити прије издавања грађевинске дозволе,
уколико не обезбиједе потребан број паркинг мјеста.
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Члан 2.
Приликом изградње стамбених и стамбенопословних објеката, вишепородичног типа становања,
инвеститори су дужни обезбиједити простор за паркирање,
и то једно паркинг или једно гаражно мјесто на један стан
или један пословни простор.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка б)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града на својој 20. сједници
одржаној дана 16. априла 2014. године, донијела је

Члан 3.
Уколико инвеститор из техничких разлога не може
да обезбиједи довољан број паркинг мјеста, сходно члану 2.
ове Одлуке, дужан је да плати накнаду за недостајућа паркинг
мјеста по јединици стамбеног и пословног простора, и то:
износ од 10.000 КМ за недостајуће паркинг мјесто у „Екстра
зони“ и у „Зони 1“, 7.000 КМ за недостајуће паркинг мјесто у
„Зони 2“, 5.000 КМ за недостајуће паркинг мјесто у „Зони 3“
и „Зони 4“.
Обухват „Екстра зоне“, „Зоне 1“, „Зоне 2“, „Зоне 3“
и „Зоне 4“, одређен је важећом одлуком јединице локалне
самоуправе.

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У 2014. ГОДИНИ

Члан 4.
Потребан број паркинг или гаражних мјеста, које
је инвеститор изградње стамбених и стамбено-пословних
објеката вишепородичног типа становања дужан да
обезбиједи, утврђује се у поступку издавања урбанистичкотехничких услова и локацијских услова.
Уколико се у поступку издавања грађевинске
дозволе утврди да у техничкој документацији за изградњу
објекта не постоји потребан број паркинг или гаражних
мјеста, одређен локацијским условима и урбанистичкотехничким условима, инвеститор ће платити накнаду за
недостајуће паркинг или гаражно мјесто, на начин утврђен
овом Одлуком.
Члан 5.
Средства прикупљена од накнаде за недостајућа
паркинг мјеста искључиво ће бити коришћена за рјешавање
проблема паркирања у „Екстра зони“, „Зони 1“, „Зони 2“,
„Зони 3“ и „Зони 4“ (изградња паркинг гаража и платоа за
паркирање).
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за
просторно уређење.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнади за паркирање због недостајућег броја
паркинг мјеста („Службени гласник Општине Бијељина“,
број: 29/08).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-47/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

I
Овом Одлуком усваја се Програм коришћења
средстава за подстицај пољопривредне производње
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2014. годину.
II
Расположива средства:
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.200.000,00 КМ.
III
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1.Подршка организованом откупу поврћа, воћа,
(дувана из 2013. године), …………….................. 180 000,00 КМ
2.Подршкасточарству ............................... 290 000,00 КМ
3.Подршка воћарству ............................... 30 000,00 КМ
4.Подршка пластеничкој производњи и наводњавању
.............................................................................................. 120 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.............................................................................................. 140 000,00 КМ
6.Подршка изградњи инфраструктуре 160 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) ….................................. 50 000,00 КМ
8. Помоћ удружењима .................................. 50 000,00 КМ
9.Подршка едукацији, презентацији пројеката
и посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване
производње 80 000,00 КМ
10.Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа ............. 100 000,00 КМ
УКУПНО .................................................... 1.200 000,00 КМ
IV
Средства из члана III ове Одлуке налазе се на буџетској
позицији 415200 – подстицај пољопривредне производње и
туристичке понуде.
Расподјелу средстава из члана III став 2. тачка 5.
вршиће Одјељење за привреду и пољопривреду.
Расподјелу средстава вршиће Аграрни фонд на основу
Правилника које ће исти донијети а на који даје сагласност
Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни
фонд.
Правилником ће се предвидјети могућност
релокације финасијских средстава са одређених позиција гдје
нису потрошена сва финасијска средства на другу позицију
гдје се појави потреба за тим.
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V
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
одредби овог програма вршиће органи Администартивне
службе Града Бијељина надлежни за финасије, привреду и
пољопривреду, инспекцију и органи интерне контроле.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-48/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 6/06, 75/06, 44/07 и
84/09), члана 6. а у вези са чланом 2. став 1. тачка д) Закона о
комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/11), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члана 38. став
(2) тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 20. сједници одржаној дана 16. априла
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се Цјеновник наплате
паркирања на подручју општине Бијељина који је саставни
дио Одлуке о паркирању у Граду Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 22/06, 23/07 и 3/11), у
дијелу „ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ – Цијене са ПДВом“ и гласи:
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. тачка с) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина
Града Бијељина на својој 20. сједници одржаној дана 16.
априла 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА OДБОРА 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. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-27/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 148б. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка
п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на својој 20. сједници одржаној дана 16. априла 2014. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

„Паркинг карта за један сат паркирања – I зона
1,00 КМ
Паркинг карта за један сат паркирања – II зона
0,50 КМ

I
У Комисију за избор предсједника и два члана
Одбора за жалбе Града Бијељина именују се:

Дневна паркинг карта – II зона 2,00 КМ“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењиваће се од 01.05.2014. године.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-49/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

1. ДРАГАНА ЉУБОЈЕВИЋ
2. ЈАСНА АБДУЛАХАГИЋ
3. ГАВРИЛО АНТОНИЋ
4. НЕДИМ ХУРЕМОВИЋ
5. ДРАГИША ЖИВАНОВИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са чланом
148б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) Предсједнику Скупштине Града Бијељина достави
Извјештај о проведеном поступку са Приједлогом кандидата
за предсједника и два члана Одбора за жалбе Града Бијељина
на разматрање и доношење акта за именовање.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-26/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став
2. тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 44. став 1. тачка
к) и члана 66б. Пословника Скупштине Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и
5/14), Скупштина Града Бијељина на својој 20. сједници
одржаној дана 16. априла 2014. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
I
За чланове Комисије за мјесне заједнице, именују се:
1. ДРАГОМИР ЉУБОЈЕВИЋ, предсједник
2. МИЋО ТОДОРОВИЋ, члан
3. ВЛАДО СИМИЋ, члан
4. СЛОБОДАН ПЕТРИЋ, члан
5. МИЛОШ ГАЈИЋ, члан
6. АЗЕМ АЛЕТОВИЋ, члан
7. МИКО ТАДИЋ, члан
8. МИЛЕ СТЕВАНОВИЋ, члан
9. МИЛОРАД ЛАЗИЋ, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-25/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу чланова 30. алинеја 21., 148а., 148б. и
148в. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
38. став 2. тачка с) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина о б ј а в љ у ј е
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I - Упражњене позиције:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА

БИЈЕЉИНА

-
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предсједник и два члана Одбора.
Предсједника и два члана Одбора именује Скупштина Града
Бијељина.
II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама градских
службеника и техничких и помоћних радника, запосленим
у Градској управи Бијељина, у другом степену на рјешења
којима се одлучује о њиховим правима и дужностима,
као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном
конкурсу за запослење у Градској управи. Одбор доноси
Пословник о раду и подноси извјештај Скупштини Града
најмање једном годишње. Одбор одлучује већином гласова
укупног броја чланова. Одбор је самосталан у свом раду.
III - Мандат:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују
се на период од четири године, са могућношћу поновног
избора.
IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају
статус службеника и техничког и помоћног радника у
Градској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на
накнаду за рад чија се висина утврђује Одлуком Скупштине
Града Бијељина.
V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова у
Градској управи,
5. да се против њега не води кривични поступак,
6. да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем ниову власти у БиХ три
године прије објављивања конкурса,
7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1.
Устава БиХ,
8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске и
9. да није запослен у општинској односно градској
управи.
VI - Посебни услови и критеријуми за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус студија дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима
управе или положен правосудни испит
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса у
складу са Законом о министарским, владиним и другим
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именовањима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 41/03), Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 73/08) и другим законима.
VIII - Потребна документа:
Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити
за коју од позиција се пријављују (предсједника или члана
Одбора или за обје позиције).
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Љекарско увјерење о општој здравственој
способности (не старије од шест мјесеци),
4.Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или
за кривично дјело које га чини неподобним за обављање
послова у Градској управи (не старије од три мјесеца),
5. Увјерење да се не води кривични поступак (не
старије од три мјесеца),
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да није
отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске
мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије
објављивања конкурса, или својеручно потписану или
овјерену изјаву да није био запослен у органу управе на
било којем нивоу власти у БиХ,
7. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на
њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. диплому о завршеном четворогодишњем
студију са звањем дипломирани правник или завршеним
првим циклусом студија - дипломирани правник са
најмање 240 ECTS бодова,
9. доказ о радном искуству у траженом степену
образовања,
10. увјерење о положеном стручном испиту за рад
у органима управе или положеном правосудном испиту,
11. биографију о кретању у служби,
12. ако посједује, друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Изјаву о непостојању сметњи и тачке V- 8. и 9.
Конкурса, дају кандидати који уђу у ужи избор, приликом
позивања на интервју.
IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервјуи са
кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се у року од
30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор,
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу
коју су означили у пријави.
Поступак именовања предсједника и чланова
Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана
достављања приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни
и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са
Законом о заштити личних података (“Службени галсник
БиХ”, бр. 49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне
и доступне.
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X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег
објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА,
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина,
са назнаком “Комисија за избор Одбора за жалбе - не
отварати”.
XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске” и дневним новинама “ПРЕСС”.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати
у рокове за пријављивање кандидата.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-011-28/14
Бијељина,
Датум, 16. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. став 1.
тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 5. тачка
3. Закона о празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 43/07), градоначелник Града
Бијељина, дана 16. априла 2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за Међународни празника
рада и Дан побједе над фашизмом
I
У четвртак 01. маја 2014. године, петак 02. маја
2014. године и петак 09. маја 2014. године (у даљем тексту:
републички празници), а ради задовољења неопходних
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим
услугама, дужне су да раде: здравствене установе и
предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом,
превоза путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог
члана обавезни су да организују и обезбједе рад и дежурства
у обиму који задовољава функционисање њихове основне
дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за
вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим
редовним активностима имају организован рад за нерадне
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и
дежурства.
II
Ради задовољења неопходних потреба грађана за
снабдјевањем основним животним артиклима и других
потреба, у четвртак 01. маја 2014. године могу да раде само
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продавнице са прехрамбеном робом и месаре најдуже
до 12:00 часова, а у петак 02. маја 2014. године и петак
09. маја 2014. године могу да раде привредна друштва и
предузетници најдуже до 15:00 часова.

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

III
Апотеке,
продавнице
погребне
опреме,
ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити
редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких
празника.

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

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-412/14
Бијељина
Датум, 16. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СЗП-н-01/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СЗП-н-01/14
II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих радова:
Санација и реконструкција канцеларије број 1 у
главној згради Градске управе за потребе Одјељења за општу
управу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
14.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за
2014.годину са буџетске ставке: ‘’Средстав за инвестиције,
одржавање и реконструкцију објеката у власништву
општине’’ – економски код 511200, потрошачка јединица
0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова је 60 (шездесет) дана
од дана увођења у посао.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-62/14
Бијељина,
Датум: 4. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-н-01/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
ДД-н-01/14
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
Адаптација санитарних чворова и замјена прозора
у ЈУ ОШ ‘’Стеван Немања’’ у Горњем Драгаљевцу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 60.840,00 КМ. Средства у износу од 52.000,00 КМ су
обезбијеђена са рачуна посебних намјена – Донације Јапанске
Владе (Школа Г.Драгаљевац) и 8.840,00 КМ из буџета за
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Набавка грађевинских
објеката – инвестиције у образовању’’ – економски код 511
100; потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.
V
Крајњи рок завршетка радова је 30 дана од дана
увођења извођача радова у посао.

17. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

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”.
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захтјева са додатним обајвљивањем обавјештења о набавци.
V
Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а
је дана од дана закључивања Уговора па до 31.12.2014.
године, а појединачне услуге ће се извршити у року који ће
бити дефинисан писменим налогом, а најкасније до 30 дана
од добијања налога наручиоца услуга.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-66/14
Бијељина,
Датум: 9. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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”.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-21 (2Лот-а)-п1/14
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под
шифром: СКП-21 (2Лот-а)-п1/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих
услуга:
Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на подручју града Бијељина:
Лот 1 – Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на градским улицама на подрчју града Бијељина
Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на
подручју града Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
50.000,00 КМ (Лот 1 – 25.000,00 КМ, Лот 2 –25.000,00).
Средства су обезбијеђена из буџета града за 2014.
годину са буџетске ставке:’’Одржавање хоризонталне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева,
крпљење ударних рупа’’– економски код 412500; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-65/14
Бијељина,
Датум:8. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-15-п2/13
I
У поступку јавне набавке путем поновљеног
отвореног поступка са закључивањем оквирног споразума,
а која се односи на набавку услуга: “Пружање услуга
ручка/вечере и преноћишта током 2014.године из
фонда репрезентације за госте, званичнике институција
и организација и другим лицима којима се указује
гостопримство у ресторанима на подручју Града Бијељина ‘’,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1.ДОО „Етно село Станишић“ Бијељина
2.ДОО „Браћа Лазић“ Дворови
3.УР „Ресторан Ловац“Бијељина
4.ДОО „Минерва-Хотел Дрина“Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
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Службени гласник Града Бијељина

је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.УР „Ресторан Ловац“Бијељина
54.395,50 КМ
2.ДОО“Браћа Лазић“ Дворови
55.922,00 КМ
3.ДОО „Минерва-Хотел Дрина“Бијељина
57.368,60 КМ
4.ДОО„Етно село Станишић“ Бијељина
60.476,25 КМ
III
На основу извршеног вредновања оцијењено је да
ће се Оквирни споразум за „Пружање услуга ручка/вечере
и преноћишта током 2014.године из фонда репрезентације
за госте, званичнике институција и организација и другим
лицима којима се указује гостопримство у ресторанима на
подручју Града Бијељина “ закључити са сва четири понуђача
и то:
1.УР „Ресторан Ловац“Бијељина
2.ДОО“Браћа Лазић“ Дворови
3.ДОО „Минерва-Хотел Дрина“Бијељина
4.ДОО„Етно село Станишић“ Бијељина

17. април 2014.

1.Институт за грађевинарство“ИГ“Бања Лука
2.Јавна научноистраживачка установа“Институт за
заштиту и екологију РС“ Бања Лука
3.ДОО „Еуро-инспект“ Осјечани
4.ДОО“Технички институт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.ДОО“Еуро-инспект“ Осјечани
69.047,55 КМ
2.ДОО“Технички институт“ Бијељина
79.998,75 КМ
3.Институт за грађевинарство“ИГ“Бања Лука
83.070,00 КМ
4.Јавна научноистраживачка установа“Институт за
заштиту и екологију РС“ Бања Лука
85.410,00 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Еуро-инспект“ Осјечани
цијеном у бруто износу од: 69.047,55 КМ

са

понуђеном

IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-31/14
Бијељина,
Датум: 8. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-27/14
Бијељина,
Датум: 9. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06,
70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и
члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :

ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-04/14

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ПП-02/14

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
а која се односи на набавку услуга “Мјерење аерозагађења на
подручју града Бијељина’’, понуде су доставили следећи понуђачи:

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
а која се односи на набавку услуга: “Хигијеничарска служба

17. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

на подручју града Бијељина’’, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1.Ветеринарска станица”Прима вет” Јања
2.ДОО „Славен“Бања Лука
3.АД „Ветеринарска станица“Прњавор
4.Удружење
заштитника
природе
животиња“Еден“ Бијељина
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V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

и

II
Након разматрања приспјелих понуда и Записника
Градоначелника бр.02-404-22/14 од 07.04.2014.године,
установљено је да понуде Ветеринарска станица”Прима
вет” Јања и ДОО“Славен“ Бања Лука испуњавају услове
предвиђене тендерском документацијом.
Понуде АД“Ветеринарска станица“ Прњавор
и Удружење заштитника природе и животиња“Еден“
Бијељина нису испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом из следећих разлога:
- Понуда АД“Ветеринарска станица“ Прњавор није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што није достављена оригинална банакраска
гаранција за озбиљност понуде у износу од 2.000,00 КМ.
- Понуда Удружење заштитника природе
и животиња“Еден“ Бијељина није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога
што није достављен доказ о регистрацији за обављање
дјелатности која је предмет набавке у овом поступку у
складу са важећим прописима према земљи поријекла
-нпр. Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима
или извод из регистра предузетника, на основу кога се
недвосмислено може закључити да је понуђач регистрован
за обављање дјелатности која је предмет конкретне јавне
набавке (тачка 6.2. тендерске докуметације). Такође није
достављен доказ о испуњености минимално техничке
опремљености тј. доказ о посједовању теретног моторног
возила до 3 500 килограма укупне носивости за превоз
ухваћених животиња са посебно опремљеним дијелом
товарног простора за смјештај кавеза са животињама
односно овјерених копија саобраћајних дозвола за
средства која учествују у саобраћају (тачка 6.4. тендерске
документације).
III
На основу наведеног критеријума – најнижа цијена
цијена технички задовољавајуће понуде и горе поменутог
Записника Градоначелника, извршено је вредновање,
1.Ветеринарска станица”Прима вет” Јања
79.000,00 КМ
2.ДОО „Славен“Бања Лука
79.923,29 КМ

Број: 02-404-22/14
Бијељина,
Датум: 14. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-22/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци
, а која се односи на набавку услуга: “Испитивање квалитета
и дебљина свих слојева коловозних конструкција током
грађења’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.ЈУ „Институт за испитивање материјала и
конструкција РС“Бања Лука
2.Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.ЈУ „Институт за испитивање материјала и
конструкција РС“ Бања Лука 12.825,54 КМ
2.Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
14.075,10 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:

и оцјењено да је најповољнији понуђач:
Ветеринарска станица”Прима вет” Јања,са
понуђеном цијеном у бруто износу од: 79.000,00 КМ

ЈУ „Институт за испитивање материјала и
конструкција РС“Бања Лука са понуђеном цијеном у бруто
износу од: 12.825,54 КМ

IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор
у року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити
и на записник код овог органа.

III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-57/14
Бијељина,
Датум: 16. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:01/07;13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-06/14
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
односи на јавну набавку роба: Набавка образаца за потребе
матичне службе Градске управе Бијељина , позван је понуђач:

17. април 2014.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62. став 1. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ЕКО-ДЕП“доо
ИСПРЕД ГРАДА БИЈЕЉИНА КАО ЈЕДНОГ ОД
ОСНИВАЧА ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо
I
Именује се БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, дипл.
правник, за члана Комисије за избор чланова Надзорног
одбора ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо, испред Града Бијељина као једног
од оснивача ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо.
II
Задатак именоване је да, у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
Статутом ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо број: 11-6/2006 од 16.1.2006.
године, као члан Комисије проведе поступак избора чланова
Надзорног одбора и Скупштини ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо достави
Извјештај о проведеном поступку на разматрање и усвајање.
Извјештај је потребно доставити и Градоначелнику Града
Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЈУ „Службени гласник РС“ Бања Лука
II
Представник понуђача ЈУ „Службени гласник
РС“Бања Лука није био присутан на преговорима,али је у
предвиђеном року доставио понуду.
Након разматрања достављене понуде, установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је
на основу наведеног критеријума-најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, прихваћена понуда:
ЈУ „Службени гласник РС“ Бања Лука, са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 20.500,00 КМ
III
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и
на записник код овог органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-45/14
Бијељина,
Датум: 16. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-111-24/14
Бијељина,
Датум, 14. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 63. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина, дана 07. априла 2014. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У
2014. ГОДИНИ
I
Именује се Комисија за надзор и контролу
дезинсекције на подручју града Бијељина у 2014. години (у
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
1.Милан Савић, шеф Одсјека за пољопривреду –
предсједник;
2.Мирела Згоњанин, пољопривредни инспектор члан;
3.Славиша Цацановић, ветеринарски инспектор –
члан

17. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

4. Радинка Милановић, санитарни инспектор – члан;
5. Милисав Петрић, водопривредни инспектор – члан.
II
Задатак Комисије је да врши надзор и контролу
над услугом вршење дезинсекције на подручју града
Бијељина у 2013. години, у складу са расписаним тендером
и потписаним Уговором, те да о томе сачини Извјештај и
исти достави Градоначелнику и Одјељењу за привреду и
пољопривреду.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
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Austria, именује се за члана Комисије за одабир корисника
за пројекат „ Систем социјалног становања ( SHS ) – Развој
интегрираног модела у теорији и пракси ”.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина ”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-23/14
Бијељина,
Датум: 09. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-510-57/14
Бијељина,
Датум, 07. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина ( „
Службени гласник Града Бијељина ”, број: 8/13 и 27/13 ),
Градоначелник Града Бијељина, донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР
КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ „СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА ( SHS ) – РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ
МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ”
I
По Рјешењу Градоначелника о именовању Комисије
за одабир корисника за пројекат „ Систем социјалног
становања ( SHS ) – Развој интегрираног модела у теорији и
пракси ” ( „ Службени гласник Града Бијељина ” број: 24/13 )
РАЗРЈЕШАВА се дужности члана комисије
- ЛЕЈЛА БРУЛИЋ, по обавјештењу Hilfswerk Austria
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина ”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-22/14
Бијељина,
Датум: 09. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина ( „
Службени гласник Града Бијељина ”, број: 8/13 и 27/13 ),
Градоначелник Града Бијељина, донио је:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР
КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ „СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА ( SHS ) – РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ
МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ”
I
САЊА КИШ – БАЛИЋ, представник Hilfswerk

На основу члана 139. став 2) Пословника Скупштине
Града Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
13/13 и 2/14), а након упоређивања са оригиналним текстом
Одлуке о локалним путевима на подручју Града Бијељина
објављеног у „Службеном гласнику Града Бијељина“, број:
11/13 уочена је грешка, па се даје
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
У члану 3. Одлуке о локалним путевима на подручју
Града Бијељина на страни 2., послије пута Л-46, треба додати
следећи текст:
Л-47 ( Пиперци R 459а - Коренита граница
општине)
1.15
Л-48 ( Трњаци М.18 - Бродац Л-3)
3.10
Л-49 ( Балатун М.18 – Балатун )
1.10
Л-50 ( Суво поље М.18 – Г.Загони Л-18 )
2.60
Л-51 ( Јања-Ново Насеље - Обријеж Л-14)
4.50
Л-52 ( Ченгић Л-1- Ченгић)
3.70
Л-53( Ченгић Л-1-Бањица ( Кацевац R 459а))
3.75
Л-54 ( Јоховац М14.1-Батар Л-16)
2.52
Л-55 (Рухотина М.14.1 - Главичице М.14.1)
4.20
СЕКРЕТАР
Број: 01-013-1-93/14
СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Биљана
Деспотовић,
с.р.
Датум, 7. април 2014.године

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
О
УСВАЈАЊУ
ИЗМЈЕНЕ
1. ОДЛУКА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“ У
БИЈЕЉИНИ
1
2. ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА НЕДОСТАЈУЋА
ПАРКИНГ МЈЕСТА
1
О
ПРОГРАМУ
КОРИШЋЕЊА
3. ОДЛУКА
СРЕДСТАВА
ЗА
ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2014.
ГОДИНИ
2
4. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
3
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
5. РЈЕШЕЊЕ
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3
6. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
3
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
7. РЈЕШЕЊЕ
КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
4
8. ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ПРЕДСЈЕДНИКА ИИ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
4

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
7
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-15-п2/13
6. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
8
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-04/14
7. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
8
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП-02/14
8. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
9
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-22/14
9. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ
10
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-06/14
10. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
„ЕКО-ДЕП“ ДОО ИСПРЕД ГРАДА БИЈЕЉИНА
КАО ЈЕДНОГ ОД ОСНИВАЧА ЈП „ЕКО-ДЕП“
10
ДОО
11. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
НАДЗОР И КОНТРОЛУ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2014. ГОДИНИ 10

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
О
РАДНОМ
ВРЕМЕНУ
ЗА
1. ОДЛУКА
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И ДАН
ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
5
2. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СЗП-н-01/14
6
3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-н-01/14
6
4. ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:
СКП-21 (2 Лот-а)-п1/14
7
5. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ

12. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ПРОЈЕКАТ
„СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА (SHS) –
РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ
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