Службени гласник
Града Бијељина
Година LI

31. октобар 2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
Број: 02/2-050-2-348/14

члана 7, став 3 Правилника о вршењу техничког прегледа
објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе
(“Службени гласник РС“, бр. 100), а након спроведеног
јавног конкурса бр. 02/2-050-2-39/14 од 3.2.2014. године,
Одјељење за просторно уређење Града Бијељина утврђује:

На основу члана 142, став 7 Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник РС“, бр. 40/13) и

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

1.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

2.

Ɇɥɚɞɟɧ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

3.

Ɇɢɪɫɚɞ ɂɡɢʄ

4.

ɇɟɦɚʃɚ
Ɉɫɬɨʁɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

5.

Ɇɢɪʁɚɧɚ
Ʉɪɫɬɚɧɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

6.

ɒɟɦɫɚ ɂɡɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

7.

Ɇɢɨɞɪɚɝ
ɒɭɲɢʄ

8.

9.

ȭɨɤɨ
Ɍɪɢɮɤɨɜɢʄ

ɇɟɛɨʁɲɚ
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ
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ЛИСТУ
физичких лица за вршење послова
техничког прегледа објеката

Ʌɢɰɟɧɰɚ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

ɢɧɠ. ɟɥ. ɡɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ

Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɛɪ. 819/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ – ɮɚɡɚ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
8936/10 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 8935/10
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɨɛʁɟɤɬɟ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ –ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɢɨ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɛɪ. 7/96
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 10868/13
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɛɪ. 3851/01
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 3914/01
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 10258/12 ɢ Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɛɪ. 10259/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 448/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɨɫɢɦ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ
ɢɡɞɚʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 9898/11ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɫɢɦ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ
ɢɡɞɚʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 9899/11
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɞɢɨ
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Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ
Ʉɧɟɠɟɜɢʄ

ɦɚɫɬɟɪ ɢɧɠɟʃɟɪ
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ

11.

Ɋɚɞɨɜɚɧ
ɉɨɩɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

12.

ȳɚɞɪɚɧɤɚ
ɐɜɢʁɚɧɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

13.

Ɇɢɪɨɫɥɚɜ
Ƚɚɜɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

14.

ɋɜɟɬɨɦɢɪ
ɑɚɛɚɤ

ɢɧɠ. ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

15.

Ɇɢɥɨɪɚɞ
ɋɚɜɢʄ

ɋɋɋ

16.

Ɇɢɥɚɧ Ʌɭɤɢʄ

Ⱦɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

17.

Ȼɨʁɚɧ Ʌɭɱɢʄ

18.

Ɇɚɪɤɨ
ȼɭɤɢɱɟɜɢʄ

Ɇɚɫɬɟɪ ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

19.

ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ƚɚɜɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

20.

Ɍɢɯɨɦɢɪ Ɂɟɰ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

10.
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ɟɥɟɤɬɪɨ-ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ
ɫɬɪɭʁɟ,ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɚɭɬɨɦɚɬɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɛɪ.
ɎɅ-0303/13 ɢ
ɥɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɢʁɟɥɚ ɟɥɟɤɬɪɨ-ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
ɫɥɚɛɟ ɫɬɪɭʁɟ,ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɚɭɬɨɦɚɬɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɛɪ. ɎɅ-0304/13
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɞɢɨ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ.
8/96 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 222/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɚɪɯɢ.
ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ.
2067/99
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɟɥɟɤɬɪɨ- ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 1628/98 ɢ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɛɪ.
1629/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ, ɨɫɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 9454/11
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨ-ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɡɚ ɦɚʃɟ
ɫɥɨɠɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ,ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ, ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ
ɩɨɦɨʄɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɛɪ. 3349/00 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɪɚɞɭ
ɬɟɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ-ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ
ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɡɚ ɦɚʃɟ ɫɥɨɠɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ,ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ,
ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɩɨɦɨʄɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 3348/00
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
7142/07 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ
ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɛɪ. 6860/07
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ
ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɛɪ.
10277/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɚɪɯɢ. ɮɚɡɚ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɛɪ. ɎɅ-0195/13
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɦɚɲɢɧɫɤɟ ɮɚɡɟ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɛɪ. 4308/02,
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 4307/2
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ
ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 3509/01 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɛɪ 3510/01
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21.

ɇɟɫɬɨɪɨɜɢʄ
Ɇɢɯɚɢɥɨ

22.

Ȼɨɪʁɚɧɚ
ɉɢɤɭɥɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

23.

ɇɟɛɨʁɲɚ
ɋɢɦɚɧɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

24.

ȼɟɪɨɫɥɚɜɚ
Ƚɥɢɲɢʄ

ɢɧɠ. ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

25.

Ⱦɭɲɚɧ
ȳɟɥɢɫɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

26.

Ɇɢɪɨɫɥɚɜ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɧɢɤɟ

27.

Ȼɨʁɚɧɚ
ȼɭʁɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

28.

ȭɭɪɻɢʁɚ
ȭɭɤɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

29.

ɇɚɞɚ Ȼɨɲʃɚɤ

ɢɧɠ. ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

30.

ȳɨɜɚɧɤɚ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ

31.

Ɉɝʃɟɧ Ƚɚɜɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ,
ɦɚɫɬɟɪ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ. ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ – ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɫɬɪɭɤɚ

ɋɪɟɬɟɧ Ɋɢɫɬɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

ȭɨɪɻɨ
ȼɭʁɚɧɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

34.

ɇɚɞɢɧɚ
ȳɭɫɭɮɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

35.

ɋɭɚɞ
ȳɭɫɭɮɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

32.

33.
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Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 8343/09 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɛɪ. 8729/10
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɛɪ. 2929/00 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 2928/00
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 5925/05
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ, ɨɫɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 4827/03
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 1169/98 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɦɚɲɢɧɫɤɟ ɮɚɡɟ, ɨɛɥɚɫɬ
ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɤɨɞ ɝɪɚɻɟʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 1170/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ
ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 2267/99
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 3646/01 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ.
3647/01
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 297/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ, ɨɫɢɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ
ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɢɡɞɚʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 815/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɮɚɡɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 10634/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 9085/10 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 9084/10
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɢɨ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 6/96 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ.
564/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɛɪ. 129/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 10121/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 559/97 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɦ ɦɚɲɢɧɫɤɟ ɮɚɡɟ, ɨɛɥɚɫɬ
ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɤɨɞ ɝɪɚɻɟʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 560/97.

Број 18 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

Ɋɚɞɟ
Ȼɢɪɱɚɤɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

37.

ɋɬɨʁɤɚ
Ƚɨʁɤɨɜɢʄ

ɢɧɠɟʃɟɪ ɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ

38.

ɉɟɪɨ Ƚɨʁɤɨɜɢʄ

ɜɢɲɢ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɪɚɞɧɢɤ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɫɬɪɭɤɟ

39.

Ⱦɪɚɝɚ ɒɢɧɢɤ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ

40.

ȼɭʁɚɞɢɧ ȳɨɜɢʄ

41.

Ɋɚɧɤɨ Ɍɚɫɨɜɚɰ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

42.

Ɋɚɧɤɚ
Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

43.

ȭɭɤɨ
Ɋɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɢɩɥ. ɢɧɠ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

44.

ɋɜɟɬɢɫɥɚɜ
ɑɭɤɢʄ

ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɢɧɠɟʃɟɪ

45.

Ɇɚɪɤɨ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

46.

Ȼɪɚɧɤɚ
ɋɢɦɚɧɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ - ɦɚɫɬɟɪ

47.

Ⱦɪɚɝɢɰɚ
Ⱦɭɛɪɚɜɱɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

48.

Ƚɨɪɞɚɧɚ
ɇɢɤɨɥɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

36.

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ
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Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 10100/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɞɢɨ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɮɚɡɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ, ɨɫɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻ. ɢɡɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ, ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ
ɛɪ. 2147/99,
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɮɚɡɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ, ɨɫɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 4519/03 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ, ɨɫɢɦ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ
ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 8516/09
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨ
ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 4383/02 ɢ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ, ɨɫɢɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ, ɛɪ. 4007/02
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ 913/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɮɚɡɚ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
4561/02 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 4560/02
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 203/97 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 204/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ
ɛɪ. 117/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɚɪɯɢ. ɮɚɡɚ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ, ɛɪ. ɎɅ-0437/14
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɞɢɨ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ, ɨɫɢɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻ. ɢɡɞɚʁɟ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɛɪ. 1055/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 5521/04
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 10142/12
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 6199/05 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 5257/04
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 6962/07 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 6899/07
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49.

Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜ
ɇɢɤɨɥɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

50.

Ɇɪ Ⱦɭɲɚɧ
Ʌɭɤɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

51.

ɋɚɜɨ Ȼɢʁɟɥɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɦɚɲɢɧɫɬɜɚ

52.

Ⱦɪɚɝɚɧ
ȳɨɜɢɱɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

53.

Ɇɢɪɨ
ɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

54.

ɋɪɟʄɤɨ
ȳɨɫɢɩɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

55.

Ɇɢɨɞɪɚɝ
Ɂɚɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ

56.

Ɇɥɚɞɟɧ
Ɇɢɪɤɨɜɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ

Ɇɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ
ɋɚɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ

59.

Ɇɪ Ƚɨɪɚɧ
ɒɨɲɤɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

60.

Ɇɢɨɞɪɚɝ
ɉɟɪɢʄ

ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɚɪ

61.

ȴɭɛɢɲɚ
ɒɤɨɪɢʄ

ɞɢɩɥ. ɢɧɠ.
ɝɪɚɻɟɜɢɧɟ

57.
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Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ
ɮɚɡɚ, ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ
ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 3475/01
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɮɚɡɚ,
ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɤɨɞ ɝɪɚɻɟʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ. 1447/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɮɚɡɚ,
ɨɛɥɚɫɬ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 8518/09
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 4260/02 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɟ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɛɪ. 4261/02
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɚɪɯɢ. ɮɚɡɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 2204/99 ɢ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 970/97 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɟ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɛɪ. 971/97
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
7927/08 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɛɪ. 7603/08
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ,
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
3473/01 ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ
ɫɬɪɭʁɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɛɪ. 3474/01
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭ. ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɮɚɡɚ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 7663/08
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɮɚɡɚ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ.
609/97 ɢ Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ ɛɪ. 1708/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɭ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɥɚɛɟ ɢ ʁɚɤɟ ɡɚ ɦɚʃɟ
ɫɥɨɠɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ, ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɤɭʄɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɪ. 1098/98
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ –
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɮɚɡɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ ɝɪɚɻɟʃɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɪ.
562/97

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Игор Остојић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
Број: 02/2-050-2-377/14
На основу члана 142, став 7 Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник РС“, бр. 40/13) и

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ɏɢɪɦɚ

31. октобар 2014.

члана 7, став 3 Правилника о вршењу техничког прегледа
објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе
(“Службени гласник РС“, бр. 100), а након спроведеног
јавног конкурса бр. 02/2-050-2-39/14 од 3.2.2014. године,
Одјељење за просторно уређење Града Бијељина утврђује:
ЛИСТУ
Правних лица за вршење послова
техничког прегледа објеката

Ʌɢɰɟɧɰɚ

Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɞɢʁɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɟɥɟɤɬɪɨ-ɮɚɡɚ,
ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧ
ɭɩɪɚɜɟ ɛɪ. 4554/2011
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ
ȳ.ɉ. „ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟ, ɯɢɞɪɨɝɪɚɞʃɟ ɢ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ,
ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ ɊȺɁȼɈȳ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ“,
ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ,
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ ɢ ɟɤɨɥɨɝɢʁɭ, ɛɪ. 4371/2011
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɞɢʁɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ
ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ
ɢɡɞɚʁɟ ɨɪɝɚɧ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɛɪ. 4734/2011 ɢ
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ, ɛɪɭɬɨ
Ⱦ.Ɉ.Ɉ. „ɇȿɄɈɆɋɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɞɨ 1500ɦ2 ɢ ɭɤɭɩɧɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɞɨ ɩɟɬ
ɉɊɈȳȿɄɌ“, Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɟɬɚɠɚ, ɨɫɢɦ ɦɚɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ
ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ ɨɪɝɚɧ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɛɪ.
5003/2012
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɞɢʁɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ
Ⱦ.Ɉ.Ɉ. „ɇɈȼɈɄɋ“,
ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɮɚɡɚ, ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɢɡɞɚʁɟ ɨɪɝɚɧ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɛɪ. 4927/2012
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ
ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ ɁȺ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ ɢɡɞɚʁɟ ɨɪɝɚɧ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɢ
ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ
ɬɨ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɮɚɡɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɮɚɡɟ, ɛɪ. ɉɅ-0105/2013
„ȺȽ“, ɍȽȴȿȼɂɄ
Ʌɢɰɟɧɰɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɞɢʁɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɦɚɲɢɧɫɤɚ ɢ
Ⱦ.Ɉ.Ɉ. „ɊɈȳȺɅ
ɟɥɟɤɬɪɨ ɮɚɡɚ, ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɢɡɞɚʁɟ
ɄɈɆɉȺɇɂ“, Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɟ, ɛɪ. 4236/2010
Ⱦ.Ɉ.Ɉ. „ȿɅɆɈɇɌ“,
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Игор Остојић, 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 :

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
УСЛУГЕ
ПРИПРЕМЕ
И
ШТАМПАЊА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-16/14

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ. Средства у
износу од 7.500,00 КМ се обезбијеђују из буџета за 2015.
годину, и средства у износу од 7.500,00 КМ из буџета за 2016.
године са буџетске ставке ‘’Трошкови осигурања имовине
колективно осигурање, трошкови одржавања лиценци’’,
економски код 412700; потрошачка јединица 0005240.

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СЗП-16/14

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци

31. октобар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

V
Предвиђени рок за реализацију набавке услуга је
од 01.01.2015.године до 31.12.2016.године.
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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 :

обиљежавања манифестација значајни датуми“ економски
код 412 900; потрошачка јединица 0005110,
- 8.000,00 КМ са буџетске ставке “Трошкови
репрезентације“ економски код 412900; потрошачка
јединица 0005120,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке “Остале уговорене
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005150,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Непоменуте
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005160,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Материјални
трошкови службе“ економски код 412 900; потрошачка
јединица 0005170,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Непоменуте
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005140,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале уговорене
услуге-материјални трошкови“ економски код 412 900;
потрошачка јединица 0005210,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале уговорене
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005220,
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале уговорене
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005180
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале уговорене
услуге-материјални трошкови службе“ економски код 412
900; потрошачка јединица 0005130 и
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900;
потрошачка јединица 0005240.
- 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Остале услугематеријални трошкови службе“ економски код 412 900;
потрошачка јединица 0005230.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-17/14

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем оквирног споразума

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
СЗП-17/14

V
Предвиђени рок за реализацију набавке услуга је
од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године.

II
За потребе Службе заједничких послова, вршиће се
јавна набавка следећих услуга :
ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА
РУЧКА/ВЕЧЕРЕ
И
ПРЕНОЋИШТА
ИЗ
ФОНДА
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,
ЗА
ГОСТЕ,
ЗВАНИЧНИКЕ
ИНСТИТУЦИЈА
И
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СЕ
УКАЗУЈЕ ГОСТОПРИМСТВО У РЕСТОРАНИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-125/14
Бијељина,
Датум: 15. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 60.000,00 КМ.
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2015. годину,
и то:
- 10.000,00 КМ са буџетске ставке “Трошкови
репрезентације“ економски код 412 900; потрошачка
јединица 0005110,
- 22.000,00 КМ са буџетске ставке “Трошкови

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: 02-404-126/14
Бијељина,
Датум: 15. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 46 Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:07/09 и
13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-18/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба,
СЗП-18/14

ШИФРА:

II
За потребе Службе заједничких послова вршиће се
јавна набавка роба :
НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
12.000,00 КМ.
- Средства су обезбјеђена из буџета за 2015. годину
и то „средства у износу од 1.300,00 КМ са буџетске ставке
„Трошкови репрезентације „ економски код 412 900, и
2.000,00 КМ са буџетске сравке „Трошкови обиљежавања
манифестација , значајни датуми „ економски код 412 900,
потрошачка јединица 000 5110.
- Средства у износу од 2.600,00 КМ са буџетске
ставке „Трошкови репрезентације „ економски код 412 900
, потрошачка јединица 000 5120
- Средства у износу од 1.000,00 КМ са буџетске
ставке „Набавка материјала“ економски код 412 300 ,
потрошачка јединица 000 5240 и
- Средства у износу од 5.100,00 КМ са буџетске
ставке „ Јавна кухиња – набавка материјала „ 412 400 ,
потрошачка јединица 000 5301 .
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци.
V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију набавке роба је од
01.01.2015. године до 31.12.2015. године .
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.

31. октобар 2014.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 46 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и
87/13) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’,
број:07/09 и 13/11), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-19/14
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба, ШИФРА:
СЗП-19/14
II
За потребе Службе заједничких послова вршиће
се јавна набавка роба :
НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
25.000,00 КМ.
- Средства су обезбјеђена из буџета за 2015. годину
са буџетске ставке „Набавка материјала“ , економски код
412 300 , потрошачка јединица 0005240
IV
Јавна набавка ће се спровести путем
Конкурентског захтјева без објављивања обавјештења о
набавци.
V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију набавке роба је
од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године .
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

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-128/14
Бијељина,
Датум: 23. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-404-131/14
Бијељина
Датум: 30. Октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

31. октобар 2014.

Службени гласник 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 28. 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;02/13), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП -01- П1(2Лот-а)/14
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга под
шифром: СКП-01-П1(2Лот-а)/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих услуга:
Јавна градска хигијена:
Лот 1 – Чишћење јавних површина у прољетном,
љетном, јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и
насељеном мјесту Јања
Лот 2 - Одржавање јавних зелених површина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 550.000,00 (Лот 1 – 330.000,00 КМ и Лот 2 – 220.000,00
КМ). Средства су обезбијеђена из буџета за 2015.годину са
буџетске ставке ‘’Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина’’, економски код:412
800; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију предметних услуга
за оба Лот-а је од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-130/14
Бијељина
Датум: 30. Октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 28. 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;02/13), Градоначелник
доноси:
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-12-П1/14
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под шифром: СКП-12-П1/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга
Одржавање кишне канализације у граду Бијељина
и насељеном мјесту Јања
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 100.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2015. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање комуналне
потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина ‘’
економски код 412 800 ; потрошачка јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за реализацију услуга је од
01.01.2015.године до 31.12.2015.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-129/14
Бијељина
Датум: 30. Октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 18 - Страна 10

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
, члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) члана 12. 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 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 УСЛУГА СКП-12/14
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка: Одржавање кишне канализације у граду Бијељина
и насељеном мјесту Јања, у предвиђеном року није пристигла
ниједна понуда.
II
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 1
тачка б) подтачка 1) Закона о јавним набавкама БиХ, јер у
предвиђеном року није пристигла ниједна понуда.

31. октобар 2014.

јесењем и зимском периоду у граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања
Лот 2 – Одржавање јавних зелених површина,понуду
је доставио следећи понуђач:
1. АД“Комуналац“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста испуњава све услове предвиђене тендерском
документацијом, али да цијена понуде за лот 1 и лот 2
прелази средства предвиђена буџетом уговорног органа.
III
Поступак за Лот 1 и Лот 2 се ОБУСТАВЉА, сходно
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним
набавкама БиХ, јер је број примљених прихватљивих
понуда мањи од три и не обезбјеђује стварну конкуренцију
за конкретан уговор.
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”

Број: 02-404-114/14
Бијељина,
Датум: 24. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-113/14
Бијељина,
Датум, 27. Октобар 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)
, члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) члана 12. 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 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 УСЛУГА СКП-01(2 лота)/14
I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка: Јавна градска хигијена
Лот 1 – Чишћење јавних површина у прољетном, љетном,

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-н-03/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци,
а која се односи на набавку роба: “Набавка контејнера за
одлагање комуналног отпада ‘’, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Градатин“ Сарајево
2. ДОО „Алтернатива“ Илиџа-Храсница

31. октобар 2014.

Службени гласник Града Бијељина

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО„Алтернатива“ Илиџа-Храсница није
испунила услове тендерском документацијом из следећих
разлога:
- Понуда није испунила услове предвиђене тачком
2.6. подтачка 1 тендерске документације јер није достављен
уговор о испоруци за 2013.годину.
- Понуда није испунила услове предвиђене тачком
2.8. и тачком 3. тендерске документације из разлога што
је достављена неовјерена фотокопија потврде о добром
извршењу посла од 09.07.2014.године.Потврда о добром
извршењу посла од 08.07.2014.године достављена је
неовјерена и на енглеском језику(није достављен превод).
Такође, достављене су неовјерене копије два сертификата
о сукладности металних контејнера за отпад од 27.03.2009.
године, три неовјерене копије атеста, једна неовјерена
копија изјаве о усклађености на енглеском језику(није
достављен превод), неовјерена копија извјештаја и
стручног налаза и неовјерена копија сертификата из
јула 2012.године.Тачком 2.8. тендерске документације
прописано је да се документи достављају у оригиналу
или копији овјереној од стране надлежне институције,
а тачком 3. тендерске документације да документи могу
бити написани на неком другом језику под условом да је
достављен и тачан превод на језику на којем је написана
понуда.
Понуда
ДОО „Градатин“ Сарајево,
у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом,те је на основу наведеног критеријума
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,
прихваћена понуда
ДОО „Градатин“Сарајево,са понуђеном цијеном у
бруто износу од: 40.436,43 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: 02-404-120/14
Бијељина,
Датум: 23. октобар 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
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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 ПП-01/14
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о
набавци, а која се односи на набавку услуга: “Вршење
систематске дератизације на подручју града Бијељина у
2014.години’’, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Еко заштита“ Бијељина
2. ДОО „Санитација“ 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“Еко заштита“ Бијељина 39.692,25 КМ
2. ДОО“Санитација“ Бијељина 39.826,80 КМ
и оцјењено да је најповољнији понуђач:
ДОО“Еко заштита“ Бијељина са понуђеном
цијеном у бруто износу од: 39.692,25 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: 02-404-121/14
Бијељина,
Датум: 24. октобар 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
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Службени гласник Града Бијељина

(‘’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-15-у2/13
I
У поступку јавне набавке путем преговарачког
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која
се односи на јавну набавку радова: Уговарање накнадних
радова (изградња моста) приликом реализације пројекта
изградња прилазних саобраћајница и мостова на ново
Градско гробље,Додатни уговор на Уговор број:02-404168/13 од 11.02.2014.године, позван је понуђач:
ДОО„ Бијељина пут“ Бијељина
II
Након разматрања достављене 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 бруто износу од: 147.285,99 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 биће
објављена у “Службеном гласнику града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-119/14
Бијељина,
Датум: 17. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-186/14
Датум: 27.10.2014.године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 62. Статута Града Бијељина (Сл. гл. Града
Бијељина бр. 8/13 и 27/13), у циљу имплементације пројекта
„Подршка трајним рјешењима ревидиране стратегије за
провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума“,
Градоначелник Града Бијељина доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању Градског
оперативног тима (ГОТ) Града Бијељина
Члан 1.
У Одлуци о именовању Градског оперативног тима
(ГОТ) Града Бијељина број: 02-07-164/14 од 25.08.2014.
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године, у члану 1. став 1. врши се измјена тачке 5. и 7. тако
да гласи:
„5. ЗОРКА СТОЈИШИЋ (пред. сектора образовања)“,
„7. МИЛОРАД ЈОВИЋ (пред. НВО сектора)“.
Члан 2.
У члану 4. став 1. исте Одлуке врши се измјена тачке
5. и 7. тако да гласи:
„5. ЗОРКА СТОЈИШИЋ (пред. сектора образовања)“,
„7. МИЛОРАД ЈОВИЋ (пред. НВО сектора)“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Град Бијељина,
Дана 27.10.2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-07-187/14
Датум: 27.10.2014.године
На основу члана 62. Статута Града Бијељина („Сл.
гл. Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13), а у складу са чланом
14, став 3. Закона о социјалној заштити Републике Српске и
јачања система социјалне заштите/скрби и инклузије дјеце и
пунољетних лица, те имплементације Ревидиране стратегије
за имплементацију Анекса VII Дејтонског мировног
споразума и унапређења питања од значаја за расељена
лица и повратнике на нивоу Града Бијељина, градоначелник
Града Бијељина доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за социјалну заштиту/скрб
и инклузију Града Бијељина
Члан 1.
Овим рјешењем се именује Комисија за социјалну
заштиту/скрб и инклузију Града Бијељина, у саставу:
1. ХУСО ЗЕЧКАНОВИЋ ( представник Града );
2. СЛАВКО БАШИЋ ( представник Града );
3. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ ( представник Града );
4. ДУШАН ТРИФКОВИЋ ( представник Града );
5. МИЛАН СИМЕУНОВИЋ (представник ЈУ ЦСР );
6. ОЛЕГ ГРУБАЧ (представник здравственог сектора );
7. ЗОРКА СТОЈИШИЋ (представник сектора
образовања );
8. СРЂАН ГАЈИЋ (представник полиције/правосуђа ) и
9. МИЛОРАД ЈОВИЋ (представник НВО сектора ).
За предсједника Комисије именује се ХУСО
ЗЕЧКАНОВИЋ.
Члан 2.
За техничког секретара Комисије именује се
ЈАСМИНКА ВАСИЉЕВИЋ. Технички секретар Комисије
обавља све административне послове за потребе Комисије,
припрема записнике са састанака Комисије, прикупља
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Службени гласник Града Бијељина

документацију и врши друге послове по налогу предсједника
Комисије.
Члан 3.
Задаци Комисије из Члана 1. овог рјешења су:
• Утицај на даљи развој и јачање социјалне
заштите / скрби и инклузије с посебним фокусом на дјецу и
породице, те расељена лица и повратнике у Граду Бијељина,
кроз планирање и координацију активности у међусобној
сарадњи свих релевантних сектора који пружају услуге или
подршку за побољшање статуса маргинализованих група
грађана са подручја Града Бијељина.
• У току имплементације Пројекта „Подршка
трајним рјешењима Ревидиране стратегије за проведбу
Анекса VII Дејтонског мировног споразума“, Комисија
има круцијалну улогу и одговорна је за цјелокупну
имплементацију компоненте социјалне заштите и инклузије,
те координацију, размјену инфромација и праћење
других пројектних активности у складу са релевантним
законским прописима и пројектним циљевима, а сарађује
са УНХЦР-ом и свим партнерима Пројека: Развојни фонд
Уједињених нација (УНДП), Дјечији фонд Уједињених
нација (УНИЦЕФ), Међународна организација за
миграције (ИОМ), Хилфсwерк Аустриа Интернатионал
(ХWА), Босански хуманитарни логистички сервис (БХЛС),
Фондација локалне демократије (ФЛД) и Ваша права
БиХ (ВП), те пружа подршку пројектним активностима
које реализују технички партнери ангажовани од стране
пројектних партнера.
• Комисија прати и извјештава о реализацији
пројектних активности и има кључну улогу у примјени
градских модела социјалне заштите/скрби и инклузије.
• Комисија пружа подршку и континуирано сарађује
са Оперативним тимом у циљу успјешне реализације
активности и цјелокупне имплементације Пројека.
• Комисија прати реализацију покренутих
рефералних механизама у циљу унапређења статуса дјеце
и њихових породица, с нагласком на расељена лица и
повратнике, те омогућавање адекватне реализације протокола
о поступању и сарадњи институција и организација на
територији Града Бијељина, као и заговарање релевантних
иницијатива и акција у циљу адекватног остваривања
права дјетета у складу са Конвенцијом о правима дјетета, а
посебно остваривање права расељених лица и повратника
у складу са Ревидираном стратегијом за имплементацију
Анекса VII Дејтонског мировног споразума, те остваривање
права пунољетних лица у стању социјалне потребе у складу
са законским прописима и међународним правним актима.
• Комисија учествује у заједничком прегледу и даје
приједлоге за ажурирање базе података о стању повратника
и расељених лица сачињене од стране УЗОПИ-ја, те у
сарадањи са партнерима пројекта, даје приједлоге за најбоља
рјешења за рјешавање преосталих проблема расељених
лица и повратника на подручју општине, те исте уврштава у
акциони план.
• Комисија ради анализу ситуације стања и потреба
и доноси одлуке за одабир корисника пројектне компоненте
социјалне заштите и инклузије, те у складу са релевантном
законском регулативом и међународним правним актима,
а у циљу остварења циљева Пројекта обезбјеђује приступи
нклузивним социјалним услугама и подржава стварање
могућности за одржива економска рјешења.
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Члан 4.
Редовни састанци Комисије ће се одржавати једном
мјесечно у циљу испуњавања задатака из члана 3., а по
потреби и чешће. Записници са сједница укључују јасно
дефинисане закључке и одлуке.
У складу са потребама и могућностима, састанцима
Комисије могу присуствовати представници УНХЦР-а
и представници пројекних партнера (УНДП, УНИЦЕФ,
ИОМ, ХWА, БХЛС, ФЛД, ВП). Састанцима Комисије по
потреби могу присуствовати и представници релевантних
министарстава и других организација од интереса за
успјешну имплементацију пројекта (ОСЦЕ-а итд.).
Комисија је дужна о свом раду подносити кварталне
извјештаје градоначелнику Града Бијељина, а информацију о
раду доставити Скупштини Града Бијељина на крају године.
Комисија је дужна подносити извјештај донатору, у складу
са захтјевима донатора.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог рјешења престају да
важе раније донесена рјешења о именовању Комисије за
социјалну заштиту/скрб и инклузију Града Бијељина.
Члан 6.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Град Бијељина,
Дана, 27.10.2014.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 62 Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Градоначелник је
донио
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2014”
I
У Одбор за припрему манифестације “Вишњићеви
дани 2014”, именује се:
1.

Мићо Мићић, градоначелник, предсједник

Одбора
2. Драган Ђурђевић, предсједник СГ,
3. Славко Башић, начелник Одјељења за друштвене
дјелатности,
4. Славиша Марковић, потпредсједник СГ,
5. Душанка Новаковић, предсједник ООСПКД
„Просвјета“,
6. проф. др. Десанка Тракиловић, СЦПД „Србадија“
7. мр Мирко Бабић, директор Музеја Семберије,
8. Јован Цвјетковић, директор Народне библиотеке
„Филип Вишњић“,
9. Бранка Марковић-Савчић, директор СКУД-a
„Семберија“,
10. Љиљана Еркић, директор Центра за културу
„Семберија“,
11. Драго Ђурић, директор Гимназије „Филип
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Вишњић“ у Бијељини,
12. јереј Љубомир Богдановић, старјешина Црквене
општине Бијељина,
13. прото Недељко Пајић, члан СПКД „Просвјета“
у Бијељини,
14. Михајло Ђокић, предсједник САКУД-а,
15. Јован Љубојевић, директор Туристичке
организације Бијељина,
16. Драган Максимовић, члан СПКД „Просвјета“ у
Бијељини,
17. Иванка Ранковић, члан СПКД „Просвјета“ у
Бијељини,
18. Радован Бикић, директор ОШ „Петар Кочић“
Бродац
19. Вујо Марковић, директор ОШ „Филип Вишњић“
Доња Трнова
20. Иван Петровић, члан УГ „УБУНТУ“ у Бијељини
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-633-2 /14
Бијељина,
Датум : 8. октобар 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), члана 19. Закона о систему јавних служби ( „
Службени гласник Републике Српске “, број 68/07 и 109/12)
и члана 62. Статута Града Бијељина ( „ Службени гласник
Града Бијељина “, број 8/13 и 27/13 ), Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БИЈЕЉИНА
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака
ЈУ Центар за социјални рад Бијељина .
II
Правилник из претходног става овог рјешења
налази се уз рјешење и чини његов саставни дио.
III
Oво рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број, 02-020-11/14
Бијељина,
Датум: 23. Октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-54-3/14
Датум: 23.10.2014.године
На основу члана 14. Закона о граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12), члана
62. Статута града Бијељина („Службени гласник града
Бијељина“, број 8/13), члана 5. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и члана 4.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник
општине Бијељина“, број:15/11 и 17/12) Градоначелник
Бијељине, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
I
У Комисији за додјелу признања за волонтерски
активизам у 2014. години (у даљем тексту „Комисија„)
именују се :
1.Samer El Chекh - Шеф службе за здравство и
социјалну заштиту,
2.Љубица Млађеновић - ССС за рад са младима,
3.Соња Перендија– представник омладинских
организација и удружења који дјелују на територији града
Бијељине,
4. Младен Мијић- представник удружења грађана
које дјелују на територији града Бијељине,
5. Јелена Јовановић – представник организација
волонтерског активизма.
II
Задатак Комисије је да :
- прегледа и оцјени приспјеле пријаве,
- утврди приједлог листе кандидата,
- поднесе Градоначелнику приједлог
кандидата за додјелу признања,

листе

III
Мандат Комисије траје до именовања нове
Комисије.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Бијељине“.
Достављам:
1.Samer El Chекh
2.Љубица Млађеновић
3.Соња Перендија
4. Младен Мијић
5. Јелена Јовановић
6. Архива.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

31. октобар 2014.

Службени гласник Града 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 16. октобра 2014.
године, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА
I
У Комисију за примопредају радова (у даљем
тексту: Комисија), именују се:
1. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектурепредсједник;
2. Жељка Грујичић, дипл. економиста-члан;
3. Рада Дринић, дипл. менаџер јавне управечлан.
II
Задатак Комисије је примопредаја радова
по Уговору број: 02-404-99/14 од 05.09.2014. године
– санација штете на стамбеним објектима породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида,
проузроковане елементарним непогодама (поплавама) у
Јањи и Амајлијама, јавна набавка БИЗ-Н-01/14.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
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• у случају неблаговременог извршавања обавеза
из Уговора писмено упозори Инвеститора на испуњењу
преузете обавезе
• по потреби, покрене поступак за наплату у
цјелости преосталог износа из члана 3. Уговора број: 02475-245/14 од 24.10.2014.године између Града Бијељина и
„ОЛП“ д.о.о. Бијељина, као инвеститора
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-475-247/14
Бијељина,
Датум, 28.10.2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. алинејe 8. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 11. Закона о
Граду Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 70/12) и члана 62. ставa 1. тачкe и) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 8/13
и 27/13), Градоначелник Града Бијељина, дана 24. октобра
2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-99/14
Бијељина,
Датум, 16. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 08/13),
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању лица за праћење реализације Уговора о
плаћању на рате утврђеног износа накнаде за уређење
градског грађевинског земљиша и накнаде за ренту
I
На основу члана 6. став 2 и 3 Уговора о плаћању
на рате утврђеног износа накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и накнаде за ренту број 02-475245/14 од 24.10.2014., именује се:

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 25/13, 27/13,
3/14 и 14/14), у члану 58. Правилника, Одјељак VI-3
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пододјељак А)
ОДСЈЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, код радног
мјеста 4. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
УТВРЂИВАЊЕ И ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТЕ, у
погледу услова код овог радног мјеста, ријечи “економски
факултет” замјењују се ријечима “архитектонски
факултет”.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

1. Весна Ђурица, дипломирани економиста
II
Именована се овлашћује да врши:
• праћење реализације плаћања на рате накнада
из члана 4. Уговора

Број: 02-020-12/14
Бијељина,
Датум, 24. октобар 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 02/3-372-191/14 од 03.10.2014. године, извршило је у
регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 72 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
“Сремска 2”, Улица Сремска бр. 2 Бијељина, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Сремска 2”, Улица Сремска бр. 2 Бијељина,
Регистарски лист број: - 72.
Оснивачи: 14 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним
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: Видић Ранко, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-191/14
Бијељина,
Датум, 03.10. 2014. године

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Томица Стојановић, 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 02/3-372-192/14 од 10.10.2014. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 73 упис оснивања Заједнице етажних власника
“Филипа Вишњића 72-74”, Улица Филипа Вишњића бр. 7274 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Филипа Вишњића 72-74”, Улица Филипа Вишњића
бр. 72-74 Бијељина, Регистарски лист број: - 73.
Оснивачи: 28 етажних власника зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним

31. октобар 2014.

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: Гашић Горан, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Службено лице органа
Број: 02/3-372-192/14
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бијељина,
Томица Стојановић, с.р.
Датум, 10.10.2014. године

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 02/3-372-195/14 од 14.10.2014. године, извршило је
у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском
листу број: 74 упис оснивања Заједнице етажних власника
“Душана Барањина 69”, Улица Душана Барањина бр. 69
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде „Душана Барањина 69”, Улица Душана Барањина бр.
69Бијељина, Регистарски лист број: - 74.
Оснивачи: 21 етажни власник зграде. Дјелатност:
68.20 – изнајмиљивање и пословање сопсптвеним
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: Одић Младен, предсједник Управног
одбора Заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-195/14
Бијељина,
Датум, 14.10.2014. године

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Томица Стојановић, с.р.

31. октобар 2014.

Службени гласник Града Бијељина
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Службени гласник Града Бијељина
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НАБАВКЕ УСЛУГА СКП-01 (2 лота)/14
10

14. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О
ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ОПЕРАТИВНОГ
12
ТИМА (ГОТ) ГРАДА БИЈЕЉИНА
15. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ/СКРБ И
12
ИНКЛУЗИЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
16. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА
ЗА
ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
13
„ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2014“
17. РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ЈУ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА 14
18. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ
14
АКТИВИЗАМ
19. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
15
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА
20. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА
ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА
О ПЛАЋАЊУ НА РАТЕ УТВРЂЕНОГ
ИЗНОСА
НАКНАДЕ
ЗА
УРЕЂЕЊЕ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
15
И НАКНАДЕ ЗА РЕНТУ
21. ПРАВИЛНИК
ОИЗМЈЕНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
15
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

11. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-н-03/14 10

1. ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СРЕМСКА 2“
16
УЛИЦА СРЕМСКА БР. 2 БИЈЕЉИНА

12. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПП-01/14
11

2. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„ФИЛИПА
ВИШЊИЋА 72-74“ УЛИЦА ФИЛИПА
16
ВИШЊИЋА БР. 72-74 БИЈЕЉИНА

13. ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА
У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП15-у2/13
12

3. ОГЛАС О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„ДУШАНА
БАРАЊИНА
69“
УЛИЦА
ДУШАНА
16
БАРАЊИНА БР. 69 БИЈЕЉИНА

31. октобар 2014.

Службени гласник Града Бијељина
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
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ТИРАЖ: 120 примјерака

