Службени гласник
Града Бијељина
Година L

29. април 2014. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38.
став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13 ), Скупштина
Града Бијељина, на својој 21. сједници одржаној дана 28.
априла 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАСНИВАЊЕМ ЗАЛОЖНОГ
ПРАВА (ХИПОТЕКА) НА ИМЕ СРЕДСТАВА
ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПОРЕСКОГ ДУГА ЈУ БАЊА
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ
I
Град Бијељина даје сагласност ЈУ Бања „Дворови“
Дворови, за заснивање заложног права – хипотеке на
име средстава обезбјеђења измирења пореског дуга из
члана 6. став 2. Закона о пословним начинима измирења
пореског дуга („Службени гласник Републике Српске“,
број: 66/13), по Захтјеву за одгоду плаћања пореског дуга
ЈУ Бања „Дворови“ Дворови, упућеном Министарству
финансија Републике Српске број: 01-46/14 од
27.01.2014. године, у износу од 139.427,91 КМ увећаном
за припадајућу камату до дана исплате пореског дуга
у складу са Законом о пореском поступку Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
102/11 и 108/11).
II
За обезбјеђење пореског дуга по поднијетом
захтјеву за одгоду плаћања пореског дуга код
Министарства финансија Републике Српске одобрава
се укњижба хипотеке у корист Министарства финансија
Републике Српске на следећим некретнинама са правом
располагања у корист Града Бијељина, са 1/1 дијела, те
права коришћења у корист ЈУ Бања „Дворови“ Дворови,
са 1/1 дијела и то:
- некретнине у Дворовима, означене као к.ч.
бр. 479/2 Дом културе – парк у површини 5.344 м2, све
уписано у з.к. уложак бр. 3269 К.О. Дворови.
- Хипотека се успоставља на период до отплате
пореског дуга.
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-50/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 4. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка г)
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 8/13 и 27/13) и Одлуке о првој емисији обвезница јавном
понудом (“Службени гласник општине Бијељина’’, број:
14/09, 12/11 и 21/11), Скупштина Града Бијељина на својој 21.
сједници одржаној дана 28. априла 2014. године, донијела је
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ДИНАМИЧКОГ
ПЛАНА УТРОШКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
ПРИБАВЉЕНИХ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о усвајању динамичког плана утрошка
финансијских средстава прибављених путем емисије
обвезница општине Бијељина (‘’Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 31/09, 10/10, 12/11 и 15/12), у табеларном
дијелу тачка 4. мијења се и гласи:
ɇȺɁɂȼ ɉɊɈȳȿɄɌȺ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɢʁɚʃɚ
ɚ) Ⱦɨɞɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ,
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ, Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ,
Ʉʃɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ, Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ, Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ.
ɍɄɍɉɇɈ:

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɪɢʁɟɦɟ ɩɨɱɟɬɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ȼɪɢʁɟɦɟ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

303.255,00

01.04.2014.

31.12.2014.

303.255,00

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-51/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 21. сједници одржаној
дана 28. априла 2014. године, донијела је
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ
СРЕДСТАВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКА
ТОПЛАНА У БИЈЕЉИНИ ЗА ИЗГРАДЊУ
ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И МОНТИРАЊЕ КОТЛА
Члан 1.
У Одлуци о преносу средстава Јавном предузећу
Градска топлана у Бијељини за изградњу топловодне мреже
и монтирање котла (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број: 31/09, 10/10, 12/11 и 15/12), члан 2. мијења се и гласи:
’’Средства из члана 1. Одлуке дозначиће се Јавном
предузећу ’’Градска топлана’’ у Бијељини према сљедећим
износима и динамици:
ɇȺɁɂȼ ɉɊɈȳȿɄɌȺ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɢʁɚʃɚ
ɚ) ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ, ɩɪɟɧɨɫ ɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨɬɥɚ
16KW
ɛ) Ƚɟɨɦɟɯɚɧɢɱɤɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɬɨɩɥɚɧɟ
ɜ) ɂɡɦɢʁɟɲɬɚʃɟ ɧɚɫɬɪɟɲɧɢɰɟ
ɝ) ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ
ɭɥ.ɐɚɪɚ ɍɪɨɲɚ, Ⱦɭɲɚɧɚ Ȼɚɪɚɧɢɧɚ, Ȼɪɚɧɤɚ
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ, Ȼɨɪɢɫɚ ɉɚɫɬɟɪɧɢɤɚ, 11.
ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɢ ɇɟɡɧɚɧɢɯ ʁɭɧɚɤɚ
ɞ) Ⱦɨɞɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ,
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɭɥ. ɐɚɪɚ
ɍɪɨɲɚ,
Ⱦɭɲɚɧɚ
Ȼɚɪɚɧɢɧɚ,
Ȼɪɚɧɤɚ
Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄɚ, Ȼɨɪɢɫɚ ɉɚɫɬɟɪɧɢɤɚ, 18.
ɧɨɜɟɦɛɪɚ, ɇɟɡɧɚɧɢɯ ʁɭɧɚɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɭɥɢɰɚɦɚ
ɻ) Ⱦɨɞɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ,
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ, Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ,
Ʉʃɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ, Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ ɢ Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ:

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɄɆ)

ȼɪɢʁɟɦɟ ɩɨɱɟɬɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ȼɪɢʁɟɦɟ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

350.000,00

25.11.2010.

31.12.2012.

4.400,00

01.01.2010.

31.12.2012.

5.100,00

01.08.2010.

31.12.2012.

564.500,00

15.12.2009.

31.12.2012.

29. април 2014.

на својој 21. сједници одржаној дана 28. априла 2014.
године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ
ЗЕМЉИШТА У К.О. ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретности
у општој употреби земљиште означено као:
- катастарска парцела означена као к.ч. број 1046/2
зв. Кулић Мала у нарави пут без ознаке површине 129 м2,
- катастарска парцела означена као к.ч. број 1461/2
зв. Беглуци у нарави пут без ознаке површине 521 м2 и
- катастарска парцела означена као к.ч. број 1472/2
зв. Кулић Мала у нарави пут без ознаке површине 1038 м2,
Све уписане у Посједовни лист број 38, к.о.
Драгаљевац Горњи у ком су предметне парцеле уписане
као путеви.
Члан 2.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у
јавним евиденцијама непокретности које се воде код
РГУ ПЈ Бијељина извршиће се упис права коришћења у
корист Града Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

100.000,00

303.255,00

15.12.2009.

01.04.2014.

31.12.2012.

Број: 01-022-53/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

31.12.2014.

1.327.255,00

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-5214
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и
2 и члана 348. став 4.. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана
30.став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на својој 21. сједници одржаној дана 28. априла 2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И МАТИЋ-МОРАЧА(РАДОСЛАВА)КАЛИНЕ

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) а у вези са чланом 4. став
2. Закона о промету непокретности („Службени лист
СР БиХ“, број: 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 и 13/94)
и („Службени гласник Републике Српске“, број: 21/92
и 29/94), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка
ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина

Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности између
Града Бијељина, с једне стране и Матић-Морача (Радослава)
цКалине из Чапљине, с друге стране.
Град Бијељина
даје у замјену Матић-Морача
(Радослава) Калини своје непокретности означене као:
- к.ч. број 1007/2 зв. Петровићи у нарави пут без
ознаке површине 1030 м2 уписане у Посједовни лист број 1233,
к.о. Загони на којој је као посједник уписан Град Бијељина
са дијелом 1/1. Предметна парцела одговара дијелу грунтовне
парцеле к.ч. број 1030 из зк. улошка број 795, к.о. Загони у ком је

29. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

са својином са дијелом 1/1 уписана Матић-Морача (Радослава)
Калина и дијелу грунтовне к.ч. број 1032 из зк. ул. Број 143,
к.о. Загони у ком је уписан Петровић (Живан) Душан са
сусвојином са дијелом 15130/31130. Петровић (Живана)Д ушан
из Загона дао је своју сагласност као потписник Уговора о
замјени некретнина закљученог између Матић (Пере) Радослава
и Мјесне заједнице Доњи Загони закљученог дана 25.07.2006.
године и овјереног у Основном суду Бијељина под бројем
080-0-0в-06-002068 дана 21. августа 2006. године, да се Матић
Радослав син Пере упише са правом својине са дијелом
1030/31130 у зк. ул. Број 338, к.о. Загони (сада зк.ул. број 143, к.о.
Загони) на рачун сувласничког дијела Петровић Душана сина
Живана.
Матић-Морача (Радослава) Калина даје у замјену Граду
Бијељина своје непокретности означене као:
- к.ч. број 1123/3 зв. Окућница у нарави њива 5. класе
површине 740 м2 уписана у Посједовни лист број 696, к.о.
Загони у ком је Матић-Морача (Радослава) Калина уписана као
посједник са дијелом 1/1. Предметна парцела одговара дијелу
грунтовне парцеле означене као к.ч. број 1030, к.о. Загони
уписане у зк. ул. Број 795, к.о. Загони у ком је Матић-Морача
(Радослава) Калина уписана са својином са дијелом 1/1.
Према Налазу ЈП “Дирекција за изградњу и развој
града” д.о.о. Бијељина број И-226/2014 од 10.04.2014. године
непокретности које су предмет замјене су исте вриједности.
Разлика у површини од 290 м2, односно 2.088 КМ у корист
Града није исказана узимајући у обзир да замјеном предметних
непокретности Град Бијељина исправља трасу постојеће
саобраћајнице, чиме иста постаје функционалнија и смањује
се површина за изградњу и одржавање, док се постојећа
јединствена парцела власништво Матић-Морача Калине истом
пресјеца.
Члан 2.
О замјени некретнина из члана 1. ове Одлуке сачиниће
се Уговор.
Трошкови нотарске обраде уговора и његовог
књижења падају на терет Града Бијељина.
Члан 3.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се упис права својине
и коришћења у корист уговарача на тај начин што ће се Град
Бијељина уписати са правом својине и коришћења са дијелом
1/1 на непокретности Матић-Морача (Радослава) Калине, а
Матић – Морача (Радослава) Калина уписаће се са правом
својине и коришћења са дијелом 1/1 на непокретности Града
Бијељина.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да закључи
Уговор о замјени непокретности из члана 1.ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске
– Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-54/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. и 2. члана 53. став 1. и 2.
и члана 348. став 4. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 124/08, 58/09 и 95/11),
члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 21. сједници
одржаној дана 28. априла 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И КИЋИЋ (ДРАГУТИНА) ЈОВАНКЕ,
КИЋИЋ (МИТРА) БОЈЕ, КИЋИЋ (НИКОЛЕ)
СТАНИСЛАВА И КИЋИЋ (СТАНИСЛАВА) ЈОВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена некретнина између
Града Бијељина, с једне стране, и Кићић (Драгутина) Јованке,
Кићић (Митра) Боје, Кићић (Николе) Станислава и Кићић
(Станислава) Јове, с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену своје некретнине
означене као:
- к.ч. број 713/2, зв. ‘’Царевина’’, по култури пут без
ознаке површине 483 м2, к.ч. број 713/3, зв. ‘’Царевина’’, по
култури пут без ознаке површине 679 м2 и к.ч. број 713/4,
зв. ‘’Царевина’’, по култури пут без ознаке површине 2088
м2, уписане у посједовном листу број 949 к.о. Љељенча, у
ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
а што одговара дијелу старе грунтовне парцеле означене
као к.ч. број 743 к.о. Љељенча, која није евидентирана у
земљишнокњижној евиденцији.
Кићић (Драгутина) Јованка и Кићић (Митра) Боја
дају у замјену своје некретнине означене као:
- к.ч. број 756/2, зв. ‘’Окућница’’, по култури њива
5. класе, површине 1754 м2, к.ч. број 757/2, зв. ‘’Окућница’’,
по култури њива 6. класе, површине 106 м2, к.ч. број 758/3,
зв. ‘’Окућница’’, по култури њива 6. класе, површине 816 м2
и к.ч. број 759/2, зв. ‘’Авлија’’, по култури воћњак 4. класе,
површине 40 м2, уписане у посједовном листу број 698
к.о. Љељенча, у којем су као посједници уписани Кићић
(Драгутина) Јованка са дијелом 1/6 и Кићић (Митра) Боја са
дијелом 5/6, a што одговара дијеловима старих грунтовних
парцела означених као као к.ч. број 722, 725, 726, 727, 729,
730, 731 и 802, уписане у з.к. улошку број 149 к.о. Љељенча,
у ком су као сувласници уписани Кићић рођ. Петровић
(Митра) Боја са дијелом 55/72, млдб. Кићић (Драгутина)
Јованка са дијелом 11/72 и Крстић рођ. Кићић (Миће)
Милка са дијелом 1/12.
Рјешењем Центра за социјални рад Бијељина број
01/2-542.1-4/14 од 10.03.2014. године одобренo је Кићић Боји
да у име малољетне ћерке Кићић Јованке изврши замјену
некретнина уписаних у з.к. уложак број 149 к.о. Љељенча,
чији је сувласник малољетна Јованка са дијелом 11/72.
Кићић (Николе) Станислав даје у замјену своје
некретнине означене као:
- к.ч. број 745/2, зв. ‘’Окућница’’, по култури њива
6. класе, површине 770 м2, уписана у посједовном листу
број 120 к.о. Љељенча, у ком је као посједник уписан Кићић
(Николе) Станислав са дијелом 1/1, a што одговара старим
грунтовним парцелама означеним као као к.ч. број 797 и 798
к.о. Љељенча, уписаним у з.к. уложак број 32 к.о. Љељенча, у
ком су као сувласници уписани Кићић (Николе) Станислав
са дијелом ¼, Кићић (Драге) Петра са дијелом 1/16, Кићић
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(Станислава) Јово са дијелом ½ и Кићић (Станислава)
Никола са дијелом 3/16.
Кићић (Станислава) Јово даје у замјену своје
некретнине означене као:
- к.ч. број 746/2, зв. ‘’Окућница’’, по култури њива
6. класе, површине 876 м2, уписана у посједовном листу
број 118 к.о. Љељенча, у ком је као посједник уписан Кићић
(Станислава) Јово са дијелом 1/1, a што одговара старим
грунтовним парцелама означеним као к.ч. број 732/1 и 732/2
к.о. Љељенча, уписаним у з.к. уложак број 32 к.о. Љељенча, у
ком су као сувласници уписани Кићић (Николе) Станислав
са дијелом ¼, Кићић (Драге) Петра са дијелом 1/16, Кићић
(Станислава) Јово са дијелом ½ и Кићић (Станислава)
Никола са дијелом 3/16.
Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и
развој града’’ Бијељина број И-691/13 од 02.10.2013.
године непокретности које Град Бијељина даје у замјену
су процјењене на 4,00 КМ/м2, а некретнине које у замјену
дају Кићић (Драгутина) Јованка, Кићић (Митра) Боја,
Кићић (Николе) Станислав и Кићић (Станислава) Јово су
процјењене на 5,00 КМ/м2, па је сходно томе на име разлике
у вриједности процјењених непокретности Град Бијељина у
обавези да:
- исплати Кићић (Митра) Боји и Кићић (Драгутина)
Јованки новчана средства у износу од 5.228,00 КМ;
- исплати Кићић (Николе) Станиславу новчана
средства у износу од 1.918,00 КМ;
- исплати Кићић (Станислава) Јови новчана
средства у износу од 1.664,00 КМ.
Члан 2.
О замјени некретнина из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се Уговор. Трошкове нотарске обраде Уговора
сноси Град Бијељина.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи Уговор о замјени некретнина из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се промјена уписа
права посједа у корист уговарача, а у Земљишнокњижној
канцеларији извршиће се упис права сусвојине у корист
уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-56/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

29. април 2014.

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ј)
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 21.
сједници одржаној дана 28. априла 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА СА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА
ОБАРСКА НА ГРАД БИЈЕЉИНА НА НЕПОКРЕТНОСТИ К.Ч. БРОЈ 1443/2 И К.Ч. БРОЈ 1444, К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА
Члан 1.
Преноси се право коришћења са Основне школе
“Петар Петровић Његош“ Велика Обарска
на Град
Бијељина, на непокретности означеној као:
- к.ч. број 1443/2 зв. Селиште у нарави земљиште
уз ванпривредну зграду површине 5414 м2 и
- к.ч. број 1444 зв. Школско двориште у нарави
помоћна зграда површине 32 м2, њива 1. класе површине
5893 м2 и земљиште уз шк. И ист.зг. површине 500 м2,
обје уписане у Лист непокретности број 1154, к.о. Обарска
Велика, на којима је Основна школа “Петар Петровић
Његош“ Велика Обарска уписана са правом коришћења са
дијелом 1/1.
Предметне парцеле одговарају
грунтовним
парцелама означеним као:
-к.ч. број 1443/2 зв. Селиште у нарави земљиште уз
ванпривредну зграду површине 5414 м2,
-к.ч. број 1444 зв. Школско двориште у нарави
помоћна зграда површине 32 м2, њива 1. класе површине
5893 м2 и земљиште уз шк. И ист.зг. површине 500 м2,
уписане у зк. извадак број 951, к.о. Обарска Велика у
ком је општина Бијељина уписана са правом својине са
дијелом 1/1.
Парцела означена као к.ч. број 1444, к.о. Обарска
Велика није у функцији васпитно образовне дјелатности –
основног образовања.
Члан 2
Право коришћења на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде.
Члан 3.
Некретнине из члана 1. Одлуке укњижиће се у
катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске
и имовинско-правне послове Републике Српске-Подручна
јединица Бијељина, у корист Града Бијељина са дијелом
1/1.
Члан 4.
Град Бијељина је дужан користити, управљати
и располагати имовином из члана 1. Одлуке у складу са
Законом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 2. и члана 4. став 2. Закона о
утврђивању и преносу права располагања имовином на
јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 70/06), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о

Број: 01-022-58/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

29. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став
2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на
својој 21. сједници одржаној дана 28. априла 2014. године,
донијела је
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА
ШКОЛЕ КОЈА НИЈЕ У ФУНКЦИЈИ У ЗАСЕОКУ КЛИС
У БАТКОВИЋУ СКУД-у ‘’ЛАЗАРИЦА’’ ИЗ БАТКОВИЋА
Члан 1.
У Одлуци о додјели на коришћење простора без
накнаде у оквиру објекта школе која није у функцији
у засеоку Клис у Батковићу СКУД-у ‘’Лазарица’’ из
Батковића (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
5/13), у члану 2. у ставу 2., износ: „40,12 КМ (словима:
четрдесет конвертибилних марака и дванаест пфенинга)’’
замјењује се износом: ‘’34,30 КМ (словима: тридесетчетири
конвертибилне мараке и тридесет пфенинга)’’.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
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Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о уступању на управљање и коришћење металне
скеле на ријеци Дрини број: 01-022-50-12 од 25.4.2012.
године („Службени гласник општине Бијељина“, број: 9/13).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-55/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
38. став 2. тачка аг) Статута Града Бијељина ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 15.
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања
и разрјешења органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 15/13) Скупштина Града
Бијељина р а с п и с у ј е

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-57/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I Директора Јавне установе Центар за културу
„Семберија“ Бијељина
II ОПИС ПОСЛОВА

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став
2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13) и члана 8. став 2. Одлуке
о овлашћењима за прибављање и располагање имовином
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 31/07, 4/10 и 12/10) Скупштина Града Бијељина на
својој 21. сједници одржаној дана 28. априла 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
МЕТАЛНЕ СКЕЛЕ НА РИЈЕЦИ ДРИНИ
Члан 1.
Уступа се на управљање и коришћење метална
скела намјењена за превоз у ријечном саобраћају, без погона
(мотора), од материјала бродског трупа-челика, највеће
дужине са рампама 22 метра, највеће ширине 6 метара,
висине бока 1,2 метра и укупне носивости 20 тона, Јавном
превозу лица и ствари скелом „ЈАЊАНКА“ Мевлудин
Ћехајић с.п. – Јања.
Метална скела из става 1. ове Одлуке уступа се без
накнаде на период од пет година, а намјењена је за скелски
ријечни саобраћај на ријеци Дрини, на локацији утврђеној
актом надлежног органа о одређивању скелског прелаза за
погранични саобраћај у насељеном мјесту Јања.

Директор установе заступа и представља Центар
за културу, одговара за законитост у раду, организује и
води пословање Центра за културу, предлаже пословну
политику, програме рада и планове развоја Центра за
културу, извршава одлуке Управног одбора, предлаже акт о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима
и одговорностима, одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима радника на раду и у вези с
радом, а у складу са законом, Колективним уговором и
Правилником о раду, закључује уговоре у складу са својим
овлашћењима или овлашћењима која је добио од Управног
одбора, закључује уговоре о раду, даје налоге за рад и
пословну активност радницима Центра за културу, обавља
послове који законом, Статутом или другим актима нису
стављени у надлежност неког од органа, непосредно прати и
директно учествује у уређивању програма и маркентишком
наступу Центра за културу, обавља и све друге послове у
складу са законом, Статутом, општим актима и одлукама
Управног одбора, а од интереса за Центар за културу.
III МАНДАТ
Директор из тачке I именује се на период од 4
(четири) године.
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IV СТАТУС
Уговором о међусобним правима и обавезама који
закључује директор са Управним одбором, утврђује се
радно - правни статус, плата и друга примања директора по
основу рада.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

29. април 2014.

- Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично ће
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем од надлежног Центра јавне
безбедности.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

Општи услови за кандидате из тачке I су:
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
- Да су држављани БиХ – Републике Српске,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ
или ентитета, у периоду од три године прије објављивања
конкурса,
- да не служе казну, изречену од
стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),
- да кандидат није осуђиван за кривична дјела која
га чине неподобним за вршење дужности.
VI
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока стручна спрема- (VII степен),
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
последњег објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште,
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА,
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком “Комисији за избор”
X ОБЈАВА 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: 01-111-31/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности, активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса,
у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању
сукоба интереса у органима власти Републике Српске
(“Службени гласник РС“, број: 73/08) и Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији
у политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова
у оригиналу или овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству (не старије од 6 мјесеци), диплому, Извод
из матичне књиге рођених, Изјаву о испуњавању општих
услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, доказ
о радном искуству у струци, односно траженом степену
образовања.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
38. став 2. тачка аг) Статута Града Бијељина ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 15.
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и
разрјешења органа у јавним предузећима и установама чији
је оснивач Скупштина Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 15/13) Скупштина Града Бијељина
расписује
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
II ОПИС ПОСЛОВА
Директор заступа установу, организује и руководи
процесом рада и води пословање установе, одговара за
законитост рада установе и обавља друге послове у складу
са законом, статутом и општим актима установе.

29. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

III М А Н Д А Т
Директор из тачке I именује се на период од 4 (
четири ) године.
IV С Т А Т У С
Уговором о међусобним правима и обавезама
који директор закључује са Управним одбором утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора по
основу радa.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:
- Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
- Да су старији од 18 година,
- Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
- Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
- Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
- висока стручна спрема (VII степен) друштвеног
смјера,
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
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доказ о радном искуству у струци, односно траженом
степену образовања и Програм рада.
Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично ће
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне
безбједности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
последњег објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и 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: 01-111-30/14
Бијељина,
Датум, 28. април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08)
и Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) .
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
14. Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања
и разрјешења органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина Града Бијељина ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 15/13 ) и члана 38. став 2.
тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13 ), Скупштина Града Бијељина
на својој 21. сједници одржаној дана 28. априла 2014. године
донијела је

VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству ( не старије од шест мјесеци ), Извод из
матичне књиге рођених, изјаве о испуњавању општих услова
из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, диплому,

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА И ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор Директора Јавне установе
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Центар за културу „Семберија“ Бијељина и Директора
Туристичке организације Града Бијељина именују се :
1. Душан Савић
2. Александра Михајловић
3. Самер Ел Цхекх
4. Гаврило Антонић
5. Драгиша Живановић
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну
у прописаном року, по потреби прибави додатне
информације о кандидатима, обави интервју са свим
кандидатима који су ушли у ужи избор и након тога достави
Скупштини Града Бијељина Извјештај о раду , који садржи
ранг листу кандидата и приједлог кандидата за Директора
на разматрање и доношење акта за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-29/14
Бијељина,
Датум; 28.април 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

29. април 2014.

II
Замјену службених униформи, легитимација и
значки комуналне полиције и ознака комуналне полиције
на службеним возилима у Одјељењу комуналне полиције
спровешће начелник Одјељења комуналне полиције у
сарадњи са руководиоцем Службе заједничких послова.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-420/14
Бијељина,
Датум: 22. 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 30. 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: СКП-34(Ц1,15 ЛОТ)- ЛОТ 7-У2/13

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 33. Уредбе
о службеној униформи, легитимацији и значки комуналне
полиције и ознаци комуналне полиције на службеним
возилима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
81/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 22. априла 2014.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ СЛУЖБЕНИХ УНИФОРМИ,
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ И ОЗНАКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИJЕ
НА СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА
I
Ради усклађивања са Уредбом о службеној
униформи, легитимацији и значки комуналне полиције
и ознаци комуналне полиције на службеним возилима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/13) овом
одлуком покреће се замјена службених униформи,
легитимација и значки комуналне полиције и ознака
комуналне полиције на службеним возилима у Одјељењу
комуналне полиције.
Поступак замјене из става 1. ове тачке извршиће се
у складу са законом, подзаконским актима и одговарајућим
одлукама Скупштине Града Бијељина.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-34(Ц1,15 ЛОТ)- ЛОТ 7-У2/13
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
Уговарање накнадних радова приликом реализације
пројекта асфалтирања дијела некатегорисаног пута М.З.
Суво Поље (засеок Пејчић)-одвојак десно са магистралног
пута , укупне дужине 690,00 м
Додатни Уговор на Уговор број: 02-404-148/13 , ЛОТ
7 од 03.12.2013.године
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
за реализацију Уговора 2 је 15.998,79 КМ. Средства су
обезбијеђена из буџета за 2014. годину са буџетске ставке:
‘’ Изградња комуналне инфраструктуре (пута , водоводна,
електро, канализљација, гасификација , Дирекција за
изградњу и развој , надзор , пројектовање )’’ економски код:
511 100-17; потрошачка јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци са Д.О.О.
‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина.
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V
Рок за реализацију предметних радова је 10 (десет)
календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до
31.05.2014. године

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

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

VII
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”.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-69/14
Бијељина,
Датум: 22. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-70/14
Бијељина,
Датум: 22. 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 :

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
УСЛУГА ШИФРА: СКП-29/14

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА: СЗП-08/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СКП-29/14

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СЗП-08/14

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
Утврђивање новосаграђених и порушених објеката,
утврђивање спратности и намјене коришћења објеката за
потребе ажурирања базе података информационог система
за наплату комуналне накнаде за пету и шесту грађевинску
зону

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих роба :
НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ ОДЈЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава је
10.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за 2014.
годину са буџетске ставке ‘’Уговорене услуге – финансирање
комуналне инфраструктуре’’, економски код 412800-1;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
закључивања Уговора до краја 2014.године.

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 15.000,00 КМ. Средства се обезбјеђују из буџета за 2014.
годину са буџетске ставке “Издаци за залихе материјала,
робе,ситног инвентара“, економски код 516 100; потрошачка
јединица 0005240 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију набавке роба је од
потписивања Уговора до 15.08.2014.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
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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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-71/14
Бијељина,
Датум: 24. 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 ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке СКП-20/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци
, а која се односи на набавку радова: “Израда и одржавање
вертикалне саобрћајне сигнализације на подручју Града
Бијељина’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2.ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
3.ДОО „Радиша“ Бијељина
II
Одлуком о резултатима окончаног поступка јавне
набавке и избору најповољнијег понуђа број: 02-404-41/14
од 02.04.2014.године изабран је као најповољнији понуђач
Д.О.О. ‘’Радиша’’, Бијељина.
Одлуком број: 02-404-41/14 од 11.04.2014.године
приговор понуђача Д.О.О. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина је
усвојен и поступак се обуставља, јер достављене понуде не
испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом:
Понуда понуђача ДОО ‘’Бијељина пут’’, Бијељина не
испуњава услове, јер је доставио само преведену овјерену
копију сертификата на којој недостаје печат институције
која је издала сертификат и нема доказа да је преведен од
стране овлаштене институције. Исто тако нема оригинала
сертификата како би се утврдила вјеродостојност преведеног
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документа. Исте примједбе се односе и на Анекс сертификата.
Понуда понуђача ДОО ‘’Радиша’’, Бијељина
не испуњава услове предвиђене тачком 3. тендерске
документације у којој се наводи да понуда и сви документи
у вези са понудом између понуђача и уговорног органа
морају бити написани на једном од службених језика Босне
и Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература
које доставља понуђач могу бити написани на неком другом
језику који се најчешће користи у међународној трговини,
под условом да је достављен и тачан превод на језик на којем
је написана понуда. Исто тако и сви Анекси уколико постоје,
морају бити наведени приложени и преведени на начин како
је напријед наведено
Понуда понуђача ДОО ‘’ПГП Градитељ’’, Бијељина
не испуњава услове предвиђене тачком 3. тендерске
документације у којој се наводи да понуда и сви документи
у вези са понудом између понуђача и уговорног органа
морају бити написани на једном од службених језика Босне
и Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература
које доставља понуђач могу бити написани на неком другом
језику који се најчешће користи у међународној трговини,
под условом да је достављен и тачан превод на језик на којем
је написана понуда. Исто тако и сви Анекси уколико постоје,
морају бити наведени приложени и преведени на начин како
је напријед наведено.
III
Обуставља се поступак јавне набавке, у складу
са чланом 12. став 1. тачка б) подтачка 2. Закона о јавним
набавкама БиХ из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
IV
Овом Одлуком поништава се Одлука о резултатима
окончаног поступка јавне набавке и избору најповољнијег
понуђа број: 02-404-41/14 од 02.04.2014.године.
VI
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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-41/14
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
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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-38(ц1,1 лот)-У1/13
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на јавну набавку радова: Утврђивање вишка и
мањка изведених радова и уговарање непредвиђених радова
који су изведени, а све приликом реализације пројекта
асфалтирање дијела саобраћајница у дужини од око 916
метара, Индустријска зона 3,
Додатни Уговор на Уговор број: 02-404-136/13 од
21.10.2013.године, позван је понуђач:
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(‘’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 КГН-Н-02(3 ЛОТА)/14
I
У поступку јавне набавке путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења , а која се односи на
набавку услуга “ Објављивање репортажа о активностима
из Кабинета Градоначелника Бијељине у локалним новинама
(колорне стране), огласа јавних позива, обавјештења,
конкурса и лицитација Градске управе Града Бијељина (црно
– бијеле стране) и материјала Градске управе Града Бијељина
(на специјалном додатку црно – бијеле стране) у локалним
новинама и куповина локалних новина за Град Бијељина и
мјесне заједнице уз припадајућу поштарину: ‘’, понуде су
доставили следећи понуђачи:
За ЛОТ 1 - Објављивање репортажа о активностима
из Кабинета Градоначелника Бијељине у локалним новинама
(колорне стране), огласа јавних позива, обавјештења,
конкурса и лицитација Градске управе Града Бијељина
(црно – бијеле стране)

ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
1. ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА
II
Након разматрања понуде установљено је да иста
испуњава услове из тендерске документације, те је након
извршених преговора прихваћена понуда:
ДОО„ Бијељина пут“ Бијељина,са понуђеном
цијеном у износу од: 8.522,57 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: 02-404-43/14
Бијељина,
Датум: 17. 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

За ЛОТ 2 - Објављивање материјала Градске управе
Града Бијељина (на специјалном додатку црно – бијеле
стране) у локалним новинама )
1. ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА
За ЛОТ 3 - Куповина локалних новина за Град
Бијељина и мјесне заједнице уз припадајућу поштарину
1. ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,те
је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде
и оцјењено да је
најповољнији понуђач
За
ЛОТ 1 Објављивање репортажа о
активностима из Кабинета Градоначелника Бијељине у
локалним новинама (колорне стране), огласа јавних позива,
обавјештења, конкурса и лицитација Градске управе Града
Бијељина (црно – бијеле стране)
ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 13.485,00 КМ
За ЛОТ 2 - Објављивање материјала Градске управе
Града Бијељина (на специјалном додатку црно – бијеле
стране) у локалним новинама )
ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 702,00 КМ
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За ЛОТ 3 - Куповина локалних новина за Град
Бијељина и мјесне заједнице уз припадајућу поштарину
ЈИП“СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА „ БИЈЕЉИНА са
понуђеном цијеном у бруто износу од : 23.545,00 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: 02-404-42/14
Бијељина,
Датум: 22. 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-23 (4Лот-а)/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци ,
а која се односи на набавку услуга: Кошење – уређење путних
појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина:
За Лот 1 - Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО понуде су
доставили следећи понуђачи
1.ДОО ‘’Dis company’’ Доња Чађавица
2.ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
3.ДОО ‘’DMS company’’ Средња Чађавица
За Лот 2 - Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО понуде су
доставили следећи понуђачи
1.ДОО ‘’Dis company’’ Доња Чађавица
2.ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
3.ДОО ‘’DMS company’’ Средња Чађавица
За Лот 3 - Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО понуде су
доставили следећи понуђачи
1.ДОО ‘’Dis company’’ Доња Чађавица
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2.ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
3.ДОО ‘’DMS company’’ Средња Чађавица
За Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:
1.ДОО ‘’Dis company’’ Доња Чађавица
2.ДОО ‘’Радиша’’ Бијељина
3.ДОО ‘’DMS company’’ Средња Чађавица
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је следеће:
За Лот 1 - -Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО:
- Понуда понуђа ДОО ‘’Dis company’’ Доња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ), такође и цијена понуде превазилази
средства предвиђена за реализацију јавне набавке за овај
Лот.
- Понуда понуђача ДОО ‘’DMS company’’ Средња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’Радиша’’, Бијељина
у потпуности испуњава услове прописане тендерском
документацијом за Лот 1.
За Лот 2 - Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО:
- Понуда понуђа ДОО ‘’Dis company’’ Доња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’DMS company’’ Средња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’Радиша’’, Бијељина
у потпуности испуњава услове прописане тендерском
документацијом, али понуђена цијена у износу од 12.973,42
КМ превазилази предвиђена средства за реализацију Лот-а 2,
те се из тог разлога елиминише из процедуре вредновања
За Лот 3 - Кошење – уређење путних појаса на
подручју Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО:
- Понуда понуђа ДОО ‘’Dis company’’ Доња Чађавица
не испуњава услове, јер није доставио употребну дозволу о
посједовању надоградње за таруп како је то прописано тачком
2.6. тендерске документације (техничка и професионална
способност члан 26 Закона о јавним набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’DMS company’’ Средња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
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- Понуда понуђача ДОО ‘’Радиша’’, Бијељина
у потпуности испуњава услове прописане тендерском
документацијом за Лот 3.
За Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина За Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина:
- Понуда понуђа ДОО ‘’Dis company’’ Доња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’DMS company’’ Средња
Чађавица не испуњава услове, јер није доставио употребну
дозволу о посједовању надоградње за таруп како је то
прописано тачком 2.6. тендерске документације (техничка
и професионална способност члан 26 Закона о јавним
набавкама БиХ)
- Понуда понуђача ДОО ‘’Радиша’’, Бијељина не
испуњава услове, јер није доставио употребну дозволу о
посједовању надоградње за таруп како је то прописано тачком
2.6. тендерске документације (техничка и професионална
способност члан 26 Закона о јавним набавкама БиХ)
III
За Лот 1 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ИСТОЧНИ ДИО, на основу критеријума
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено је
да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’РАДИША’’, Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 7.539,48 КМ
За Лот 2 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – СЈЕВЕРНИ ДИО, поступак се ОБУСТАВЉА,
у складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама БиХ, из
разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.
За Лот 3 - Кошење – уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина – ЗАПАДНИ ДИО, на основу критеријума
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено је
да је најповољнији понуђач:
ДОО ‘’РАДИША’’, Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 10.052,64 КМ
За Лот 4 – Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина, поступак се ОБУСТАВЉА, у складу са чланом 46.
Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што ниједна од
примљених понуда није прихватљива.
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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-55/14
Бијељина,
Датум: 22. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 08 - Страна 13

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 КГН-01(2 лота)-п1/13
I
У поступку јавне набавке услуга путем поновљеног
отвореног поступка, а која се односи на набавку услуга:
„Медијско праћење и оглашавање путем електронских
медија, активности Административне службе Града
Бијељина, Градоначелника и Предсједника Скупштине
града уз емитовање обавјештења, огласа и честитки и
медијска презентација и промоција града Бијељина током
2014.године”, понуде су доставили следећи понуђачи:
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем
електронских медија, активности Административне службе
Града Бијељина, Градоначелника и Предсједника Скупштине
града уз емитовање обавјештења, огласа и честитки током
2014.године
1.ДОО“РТВ БН“ Бијељина
2.ДОО“Astra media“ Бијељина
Лот 2: Медијска презентација и промоција града
Бијељина током 2014.године
1.ДОО „РТВ БН“ Бијељина
2.ДОО “Astra media“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Astra media“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што није достављен ниједан документ тражен тендерском
документацијом.
Понуда ДОО „РТВ БН“ Бијељина у потпуности је
испунила услове предвиђене тендерском документацијом.
III
Лот 1: Медијско праћење и оглашавање путем
електронских медија, активности Административне службе
Града Бијељина, Градоначелника и Предсједника Скупштине
града уз емитовање обавјештења, огласа и честитки током
2014.године
На основу Записника Градоначелника о неприхватању
препоруке комисије број: 02-404-38/14 од 22.04.2014.године,
и наведеног критеријума – најнижа цијена цијена технички
задовољавајуће понуде прихваћена је понуда
ДОО „РТВ БН“Бијељина,са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 84.240,00 КМ
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Лот 2: Медијска презентација и промоција града
Бијељина током 2014.године
На основу Записника Градоначелника о неприхватању
препоруке комисије број: 02-404-38/14 од 22.04.2014.године,
и наведеног критеријума – најнижа цијена цијена технички
задовољавајуће понуде прихваћена је понуда
ДОО „РТВ БН“Бијељина,са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 86.580,00 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-38/14
Бијељина,
Датум: 23. 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 :
ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-16(4 лота)/14

29. април 2014.

2.ДОО„ Бук промет“ Бијељина
3.ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
4.ДОО „DMS Company“Средња Чађавица
Лот 3: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – сјеверни дио града Бијељина
1.ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2.ДОО „Бук промет“ Бијељина
3.ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
Лот 4: Одржавање – пошљунчавање градских
макадамских улица
1.ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2.ДОО „Бук промет“ Бијељина
3.ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
4.ДОО „DMS Company“Средња Чађавица
II
Лот 1: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – источни дио града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
1.ДОО“Бијељина пут“ Бијељина
26.113,23 КМ
2.ДОО“DMS Company“Средња Чађавица 26.361,97 КМ
3.ДОО“Бук промет“ Бијељина
26.433,81 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 26.113,23 КМ
Лот 2: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – западни дио града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка , а
која се односи на набавку услуга “Одржавање – пошљунчавање
локалних макадамских путева и градских макадамских улица
на подручју града Бијељина’’, понуде су доставили следећи
понуђачи:

1.ДОО“Бук промет“Бијељина
36.866,70 КМ
2.ДОО“DMS Company“Средња Чађавица 37.070,98 КМ
3.ДОО“ Бијељина пут“ Бијељина
37.101,87 КМ
4.ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина
37.241,10 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:

Лот 1: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – источни дио града Бијељина

ДОО“Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 36.866,70 КМ

1.ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
2.ДОО„ Бук промет“ Бијељина
3.ДОО „DMS Company“Средња Чађавица
Лот 2: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – западни дио града Бијељина
1.ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

Лот 3: Одржавање – пошљунчавање локалних
макадамских путева – сјеверни дио града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом,те је на основу
наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде извршено вредновање,
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1.ДОО“ ПГП Градитељ“ Бијељина
16.280,55 КМ
2.ДОО“ Бијељина пут“ Бијељина
16.508,70 КМ
3.ДОО“Бук промет“Бијељина
17.755,92 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном
у бруто износу од: 16.280,55 КМ
Лот 4: Одржавање – пошљунчавање градских
макадамских улица
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“DMS Company“Средња Чађавица 19.644,30 КМ
2.ДОО“ Бијељина пут“ Бијељина
20.065,50 КМ
3.ДОО“ ПГП Градитељ“ Бијељина
20.252,70 КМ
4.ДОО“Бук промет“Бијељина
23.517,00 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“DMS Company“Средња Чађавица са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 19.644,30 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: 02-404-37/14
Бијељина,
Датум: 23. 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 :
ОДЛУКУ
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-04/14
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се
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односи на јавну набавку услуга:Услуге водовода и канализације
за Градску управу Бијељина и домове културе Градске управе
Бијељина (констатовање потрошње за за период од 01.01.2013.
године до 31.12.2013.године ) , позван је понуђач:
АД“Водовод и канализација“ бијељина
II
Након разматрања достављене понуде, установљено
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је
након обављених преговора и наведеног критеријума-најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, прихваћена понуда:
АД“водовод и канализација“Бијељина, са понуђеном
цијеном у бруто износу од:14.309,52 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: 02-404-50/14
Бијељина,
Датум: 25. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
11/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. и 5. Упутства о провођењу
поступка редовне анализе организације и систематизације
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 6/14), а у складу са чланом 60.
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 25/13, 27/13 и 3/14), Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радног тијела за провођење поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина
I
У Радно тијело за провођење поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина именују се:
1.Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града
Бијељина,
2.Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,
3.Начелник Одјељења за просторно уређење,
4.Начелник Одјељења за стамбено - комуналне
послове и заштиту животне средине,
5.Начелник Одјељења за финансије,
6.Начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
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7. Начелник Одјељења за инспекцијске послове,
8. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту,
9. Начелник Одјељења за општу управу,
10. Начелник Одјељења комуналне полиције,
11. Секретар Скупштине Града Бијељина,
12. Предсједник Градске Комисије за комасацију,
13. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице,
14. Руководилац Службе заједничких послова,
15. Руководилац Службе за јавне набавке, инвестиције
и надзор,
16. Шеф Одсјека за информационе технологије,
17. Шеф Одсјека за послове мјесних заједница,
18. Шеф Одсјека за управљање људским ресурсима.
II
Радно тијело има задатак да спроводи поступак
редовне анализе организације и систематизације радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина у складу са Правилником
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина и Упутством о провођењу поступка
редовне анализе организације и систематизације радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина
III
Овим Рјешењем стављају се ван снаге претходна
Рјешења о именовању Радног тијела за провођење поступка
редовне анализе организације и систематизације радних мјеста
у Административној служби Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број 5/13 и 7/13).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-020-8/14
Бијељина,
Датум: 14.04.2014.године

29. април 2014.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина ”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-53-24/14
Бијељина,
Датум: 23. 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
ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, представник ЈУ Центар
за социјални рад Бијељина, 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: 02-53-25/14
Бијељина,
Датум: 23. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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
- МЛАДЕНКА МАРКОВИЋ, по обавјештењу ЈУ
Центар за социјални рад Бијељина

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. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13),
Градоначелник Града Бијељина, дана 23. априла 2014. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
За надзор над извођењем радова на текућем
одржавању стамбених јединица које користе породице
погинулих бораца и ратних војних инвалида, именује се:
Драган Јовановић, дипл. инж. грађевине
II
Именовани се овлашћује да врши стручни надзор над
извођењем радова на текућем одржавању стамбених јединица
које користе породице погинулих бораца и ратних војних
инвалида – јавна набавка БИЗ-01/14, по Уговору број: 02-40432/14 од 14.04.2014. године.

29. април 2014.

Службени гласник Града Бијељина

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-32/14
Бијељина,
Датум, 23. април 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-10/14 од 08.04.2014. године,
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 55 упис оснивања Заједнице
етажних власника „Иве Андрића Ламела 14“ Улица Иве
Андрића Ламела 14 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Иве Андрића Ламела 14“, Улица Иве Андрића
Ламела 14 Бијељина, Регистарски лист број: 58.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално
у оквиру своје дјелатности, а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник:
Тодић
Манојло,
предсједник
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-10/14
Бијељина,
Датум, 04.04. 2014. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Миленко Вићановић, с.р.
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ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1 на основу
рјешења број 02/3-372-11/14 од 14.04.2014. године,
извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 55 упис оснивања Заједнице
етажних власника „Милоша Обилића 16“ Улица Милоша
Обилића 16 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Милоша Обилића 16“, Улица Милоша Обилића
16 Бијељина, Регистарски лист број: 59.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмиљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално
у оквиру своје дјелатности, а за обавезе одговара
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заступник: Петровић Нада, предсједник
Управног одбора Заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-11/14
Бијељина,
Датум, 14.04. 2014. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Миленко Вићановић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина
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