
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 16. јануар 2020. године  БРОЈ 1 / 2020

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. 
тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник 
Града Бијељина, дана 08. јануара 2020. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о радном времену за 09. јануар 2020. године – Дан 

Републике Српске

Члан 1.
 У четвртак 09. јануара 2020. године – Дан Републике 
Српске, а ради задовољења неопходних потреба грађана за 
комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су 
да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање 
водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна 
јединица.
 Предузећа, установе и организације из става 1. 
овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад 
и дежурства у обиму који задовољава функционисање 
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга 
грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним 
активностима имају организован рад за нерадни дан, нису 
обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства 
утврђен овом Одлуком.

Члан 2.
 На дан 09. јануар 2020.године могу да раде занатско 
- предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД 
‘’Лутрија Републике Српске’’ Бања Лука, на подручју Града 
Бијељина најдуже до 13:00 часова.
 

Члан 3.
 Апотеке, продавнице погребне опреме и 
ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме 
на дан 09. јануар 2020. године.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, 
а обављају процесну производњу, могу да раде у времену 
који захтијева процес рада.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-15/20
Бијељина,
Датум, 08. јануар 2020. год.                                                                                                            

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ВАНРЕДНИХ СТУДЕНТСКИХ 

СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

I
 На приједлог Одјељења за друштвене дјелатности, 
у академској 2019/2020. години додјељује се стипендија 
студентима који су испуњавали услове Конкурса за додјелу 
студентских стипендија у академској 2019/2020. години а 
који су се системом бодовања нашли испод црте приликом 
рангирања. 
 Стипендије се додјељују само за академску 
2019/2020. годину  следећим студентима:

 1. Момиру Крсмановићу, студенту IV године 
Хемијског факултета у Београду, студијски програм хемија,
 2. Мирјани Јевтић, студенту III године Природно-
математичког факултета у Новом Саду, студијски програм 
хемија,
 3. Душанки Илић, студенту III године Природно-
математичког факултета у Новом Саду, студијски програм 
биологија,
 4. Мирјани Недић. студенту III године Филозофског 
факулета у Источном Сарајеву, студијски програм српски 
језик и књижевност,,
 5. Аници Суботић, студенту IV године Филозофског 
факултета у Новом Саду, студијски програм српски језик и 
књижевност,
 6. Микици Марићу, студенту IV године 
Медицинског факултета у Новом Саду. студијски програм 
медицина,
 7. Марку Мировићу, студенту V године 
Медицинског факултета у Новом Саду. студијски програм 
медицина,
 8. Ведрани Голић, студенту IV године Медицинског 
факултета у Новом Саду. студијски програм медицина,
 9. Луки Радићу, студенту V године Медицинског 
факултета у Новом Саду. студијски програм медицина,
 10. Тијани Круљ, студенту III године Медицинског 
факултета у Београду, студијски програм медицина,
 11. Јовани Илић, студенту III године Медицинског 
факултета у Новом Саду, студијски програм медицина,
 12. Андреи Бојић, студенту III године Медицинског 
факултета у Новом Саду, студијски програм медицина,
 13. Ружици Спасојевић, студенту III године 
Медицинског факултета у Београду, студијски програм 
медицина,
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 14. Снежани Деспотовић, студенту III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, студијски 
програм графичко инжењерство и дизајн и
 15. Филипу Петковићу, студенту III године 
Факултета техничких наука у Новом Саду, стидијски 
програм мехатроника.

II
 Износ појединачних студентских стипендије из 
тачке I ове Одлуке  биће утврђен у у складу са чланом 16. 
Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање 
студената и ученика, финансирање научноистраживачког 
рада и награђивање ученика и наставника наставника 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 21/06, 27/07, 
22/09, 23/13 и 20/18) и Закључком о утврђивању  износа 
студентских и ученичких стипендија  и стипендија за дјецу 
са посебним потребама  у наставној 2019/2020. години број 
02-67- 18/19 од 24. септембра 2019. године

III
 Исплата стипендија вршиће се са позиције Одјељења 
за друштвене дјелатности –стипендије. економски код 416 
100 у складу са Одлуком о извршењу буџета Града Бијељина 
за  2020. годину.

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

Број: 02-014-1-14/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 8. јануар 2020. год.  

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18  и  25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-07/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-Н-07/19

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

ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ НА МЈЕСТУ 
СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

 
III

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 1.880.341,87 КМ (без ПДВ-а) 
односно 2.200.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу 

од 854.700,85 КМ (без ПДВ-а) односно 1.000.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са 
буџетске ставке: “Изградња аутобуске станице“, економски 
код 511100; потрошачка јединица 0005170 и средства у 
износу од 1.025.641,02 КМ (без ПДВ-а) односно 1.200.000,00 
КМ (са ПДВ-ом) су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ 
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова je  6 (шест) 
мјесеци од дана потисивања уговора.

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

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

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

Број: 02-404-236/19
Бијељина,   
Датум: 30.12.2019. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 21. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ОЗП-30/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-
30/19

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

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА OFFICE 365 BUSINESS

         III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
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реализацију јавне набавке је 4.273,50 КМ (без ПДВ-а) 
односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412700, потрошачка 
јединица 0005240 .
                                                                

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке  је  1 
(једна)  година  од дана потписивања  уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-237/19 
Бијељина, 
Датум: 30.12.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-30/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци  радова под 
шифром: ДД-30/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  ОБЈЕКТА  

СОКОЛСКИ ДОМ  У БИЈЕЉИНИ – III ФАЗА 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  854.700,86 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.000,000 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Стамбено 
збрињавање социјалних категорија“ економски код: 511200, 

потрошачка јединица 0005210.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем  Отворени 
поступак  уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је 180  дана  
увођења у посао. Извођач ће бити  уведен  у посао  у року 
од 10 дана  од дана  потписивања уговора , а крајњи рок  за 
реализацију  уговора  је 180  дана   од дана увођења у посао . 

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

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

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

Број: 02-404-238/19       
Бијељина,                                                                                      
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-05/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: ТВЈ-05/19

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице 
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих радова:

ИЗГРАДЊА ВАТРОГАСНОГ ДОМА – I ФАЗА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 340.000,00 KМ (без ПДВ-а) 
односно 397.800,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета Града  за 2020. годину са буџетске 
ставке “Издаци за изградњу и прибављање зграда“ 
економски код 511100; потрошачка јединица 0005125.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 90 
(деведесет) дана од дана увођења у посао.

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

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

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

Број: 02-404-240/19      
Бијељина,                                                                               
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-29/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова под 
шифром: ДД-29/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ 
ЦЕНТРОМ-V ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ) И ИЗГРАДЊА 

ТРЕНЧ СИЛОСА

III
 Предвиђени максимални износ  средстава 
за реализацију јавне набавке је  393.162,40 КМ (без 
ПДВ-а) односно 460.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2020. године са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању-
кредит“ економски код: 511100, потрошачка јединица 
0005210.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 60 
(шездесет) дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити 
уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања 
Уговора, а крајњи рок за реализацију уговора је 60 (шездесет) 
дана од дана увођења у посао.

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

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

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

Број: 02-404-241/19      
Бијељина,                                                                                          
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 21. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПОПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:ОЗП-22-П1/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  поновној набавци услуга под 
шифром: ОЗП-22-п1/19

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

УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ТОКОМ 2020.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 7.008,55 КМ (без ПДВ-а) 
односно 8.200,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  ће бити  
обезбијеђена из буџета за 2020. годину  са буџетске ставке 
“Трошкови комуналних услуга“ економски код 412200, 
потрошачка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења члан 21. ЗЈН.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке  је од 
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дана потписивања уговора, до 31.12.2020. године . 

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

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

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

Број: 02-404-247/19 
Бијељина, 
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16; 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-02 (2Лот-а)-П1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-02 (2Лот-а)-П1/19

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: Oдржавање јавних зелених површина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 504.273,51 КМ (без ПДВ-а) 
односно 590.000,00 КМ (са ПДВ-ом) (међународни 
вриједносни разред).
 За ЛОТ 1 предвиђени максимални износ средстава 
је 307.692,31 КМ (без ПДВ-а) односно 360.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом) и биће обезбијеђена у буџету за 2020. годину са 
буџетске ставке „Финансирање комуналне потрошње,јавна 
хигијена и одржавање зелених површина“, економски код 
412 800; потрошачка јединица 0005170. 

 За ЛОТ 2 предвиђени максимални износ средстава 
је 196.581,20 КМ (без ПДВ-а) односно 230.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом).Средства у износу од 183.760,70 КМ (без ПДВ-а) 
односно 215.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у 
буџету за 2020. годину са буџетске ставке „Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених 
површина“, економски код 412 800; потрошачка јединица 
0005170 и средства у износу од 12.820,50 КМ (без ПДВ-а) 
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом) биће обезбијеђена у 
буџету за 2020. годину са буџетске ставке „Издаци за остале 
вишегодишње засаде“, економски код 511500; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а 
је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.године.

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

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

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

Број: 02-404-239/19      
Бијељина,                                                                                        
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-21/19

I
 У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.11.2019. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 75/19 од 15.11.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: “УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2020. 
ГОДИНЕ“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 1 - Страна 6 16. јануар 2020.

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

 АД „МТЕЛ“ Бања Лука са понуђеном цијеном у  
износу од: 6.670,80 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-202/19 од 
30.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
                                                
Број:02-404-202/2019 
Бијељина, 
Датум: 08.01.2020.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-н-02/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 81/19 од 13.12.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: НАБАВКА И УГРАДЊА ПОЛИЦА И ОСТАЛЕ 
ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ АРХИВСКОГ ДЕПОА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У УЛИЦИ БРАЋЕ ГАВРИЋ У 
БИЈЕЉИНИ, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „САЛОН БАНКАРСКЕ ОПРЕМЕ БЛ“ Бања 
Лука

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

 ДОО „САЛОН БАНКАРСКЕ ОПРЕМЕ БЛ“ Бања 
Лука са понуђеном цијеном у  износу од: 128.061,70 КМ (без 
ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-216/19 од 
27.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива 

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

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

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

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

Број:02-404-216/2019 
Бијељина, 
Датум: 08.01.2020.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
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                    у поступку јавне набавке  СКП-24/19 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.12.2019. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 80/19 од 06.12.2019. године, а која се односи на набавку 
радова: “Израда и одржавање вертикалне саобраћајне 
сигнализације на подручју Града Бијељина”, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина

II 
 Понуда ДОО „Радиша“ Бијељина је  у потпуности  
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, те 
је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО „Радиша“, Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од 55.250,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-214/19 од 
30.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-214/19 
Бијељина, 
Датум: 08.01.2020.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  КГН-11-п1/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем Отвореног 

поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 19.11.2019.године и у Сл.Гласнику БиХ 
бр. 77/19 од 22.11.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: “РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА 
МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 
ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ”, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО „Призма“ Бијељина 

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

 1. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина ....... 43.924,87 КМ
 2. ДОО „Призма“ Бијељина ................... 44.800,07 КМ

 ДОО„ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 43.924,87 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-209/19 од 
30.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-209/19 
Бијељина, 
Датум: 08.01.2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
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Бијељина’’,број.13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-01/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 10.12.2019. године и у Сл.гласнику 
БиХ бр. 81/19 од  13.12.2019. године, а која се односи на 
набавку роба: “НАБАВКА ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ  
ЗА УКРАШАВАЊЕ ГРАДА”,понуду је доставиио следећи 
понуђач:

 1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој

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

 ДОО „Телефонија Видаковић“,  Добој са понуђеном 
цијеном у износу од 19.920,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-220/19 од 
31.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-220/19 
Бијељина, 
Датум: 08.01.2020. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  члана 
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 

складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 2.000,00 КМ  на име помоћи за санирање штете 
настале услед пожара на стамбеном објекту Иванишевић 
Радована из Остојићева.

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се 
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
ставку 416 100 „једнократне - ванредне помоћи“ у оквиру 
ПЈ Кабинет Градоначелника и биће уплаћена на жиро рачун 
ДОО “ЛД“  из Бијељине број: 555 001 00000135 49.
        

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

Број: 02-014-1-4643/19                                                  
Б и ј е љ и н а,                                                                             
Датум, 26. децембар 2019. год. 

 Градоначелник Града Бијељина, на основу члана 
79. става 1., а у вези са чланом  79. става 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  

I
 У Комисију за спровођење Јавног конкурса за 
попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника 
у Градску управу Града Бијељина бр. 02-120-169/19 од 
29.10.2019.године који је објављен дана 11.11.2019.године у 
“Службеном гласнику Републике Српске”,  број: 94/19, дана 
06.11.2019.године у дневном листу „Глас Српске“ и огласној 
табли Града Бијељина, именују се:
 1. Марковић Горан, дипл. правник, са листе коју 
утврђује Скупштина – предсједник
 2. Митровић Драгана, дипл. економиста, са листе 
коју утврђује Скупштина – члан
 3. Благојевић Дејан, дипл. правник, службеник за 
управљање људским ресурсима – члан
 4. Полетан Мишо, дипл. економиста, службеник 
са одговарајућим професионалним искуством - члан
 5. Танацковић Љубиша, дипл. економиста, 
службеник са одговарајућим професионалним искуством 
- члан
(у даљем тексту Конкурсна комисија)

II
 Конкурсна комисија има задатак да изврши 
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контролу испуњавања услова кандидата по конкурсу и да 
обави улазни интервију са кандидатима који испуњавају 
услове конкурса, те да по окончаном изборном конкурсу 
сачини листу за избор кандидата.

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

Број: 02-120-240/19   
Бијељина,                                  
Датум, 17.12.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)  и члана 
71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина  („Службени 
гласник Града Бијељина ”, број: 9/17), Градоначелник Града 
Бијељина,      д о н о с и :
  

РЈЕШЕЊЕ

 о именовању Комисије за примопредају изведених  
радова „Изградња септичке јаме“ по пројекту „Стамбено 
збрињавање Рома 2017-2018 у Граду Бијељина“ на парцели 
К.Ч. 903/2 на којој се граде индивидуални стамбени 
објекти у низу и помћни објекти у служби стамбених 
објеката

Члан 1.
 Именује се  Комисија у саставу:

 1. Радован Петровић, дипл. инг. грађевине, 
предсједник
 2. Дарко Стевић, дипл. економиста, члан
 3. Љубиша Танацковић,  дипл. економиста, члан

Члан 2.
 Задатак Комисије је да изврши примопредају 
изведених радова на „Изградњи септичке јаме“ по пројекту 
„Стамбено збрињавање Рома 2017-2018 у Граду Бијељина“ на 
парцели К.Ч. 903/2 на којој се граде индивидуални стамбени 
објекти у низу и помћни објекти у служби стамбених 
објеката.

Члан 3.
 Примопредаји изведених радова на „Изградњи 
септичке јаме“ по пројекту „Стамбено збрињавање Рома 
2017-2018 у Граду Бијељина“ на парцели К.Ч. 903/2 на којој 
се граде индивидуални стамбени објекти у низу и помћни 
објекти у служби у стамбених објеката  присуствоваће 
представници извођача радова и надзорног органа.

Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-4713/19
Бијељина,
Датум: 31.12.2019. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја  12.  Закона   
о   локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
9/17) Градоначелник  Града  Бијељина  донио је :

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник измјенама 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији Дома здравља Бијељина, број: 6079/19 од 
18.12.2019. године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења и Мишљење 
Одјељења за друштвене дјелатности Града Бијељина број: 
02/5-53-1-338/19 од 30.12.2019. године налазе се у прилогу 
овог Рјешења и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-4702/19                                           
Бијељина,                                                                                         
Датум, 30.12.2019. год.

ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
Б И Ј Е Љ И Н А

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији  и систематизацији Дома здравља Бијељина

Бијељина, децембар 2019. године

 На основу члана 30. став 1. тачка 7. Статута Јавне 
здравствене установе Дом здравља Бијељина директор Дома 
здравља Бијељина д о н о с и:

П Р А В И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника унутрашњој 
организацији и систематизацији у Дому здравља 

Бијељина број: 1593/15 од 30.03.2015. године

Члан 1.
 После члана 96. додаје се члан 96а. који гласи:

Члан 96а.
 Стручни сарадник за робно-материјално и 
финансијско књиговодство
 (1) Стручни сарадник за робно-материјално и 
финансијско књиговодство брине о законитости рада и 
пружа стручну помоћ директору и органу управљања 
из своје надлежности. Прати и примјењује прописе из 
области робно-материјалног и финансијског књиговодства. 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Припрема материјале и одлуке за директора и Управни 
одбор из свог дјелокруга рада и исте проводи. Учествује у 
раду или сарађује са комисијама и другим радним тијелима 
које именује директор. Врши ажурно и тачно вођење 
робно-материјалног и финансијског књиговодства. Стара 
се о правилној евиденцији и праћењу робе и материјала по 
врсти, количини и вриједности. Води евиденцију, контролу, 
праћење и архивирање цјелокупне документације. 
Учествује у изради аката из области робно-материјалног 
и финансијског књиговодства. Одговоран је за примјену 
процедура и личну обуку за рад у складу са усвојеним 
процедурама.
 (2) Обавља и друге послове из своје надлежности и 
по налогу помоћника директора за економско-финансијске 
послове.

 Услови:

 ВСС, економски факултет, једна година радног 
искуства и познавање рада на рачунару

 Број Извршилаца:  1

Члан 2.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Дома здравља Бијељина, а 
након добијене сагласности Оснивача у складу са чланом 19. 
став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 68/2007, 109/2012 и 
44/2016).
  
 На овај Правилник дата је сагласност Оснивача 
актом Градоначелника Града Бијељина број: 02-014-1-
4702/19 од 31.12.2019. године

Број: 6079/19
Бијељина,
Дана: 18.12.2019. год.

 На   основу   члана 40. став 2. алинеја б) Закона о развоју 
малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 
Српске број: 50/13), члана 3. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске број: 1/16 и 66/18), члана  12. став 
1. тачка 2. Одлуке  о оснивању Агенције  за  развој  малих  
и  средњих  предузећа Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број:32/16) и члана 19. став 1. тачка 2. 
Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17) 
Управни одбор Агенције за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина на својој сједници одржаној дана 30. децембра 
2019. године     д о н и о   је : 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ 
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА БРОЈ 

640/19 ОД 15.08.2019. ГОДИНЕ

Члан 1.
 У члану 3. Правилника о раду Агенције за развој 
малих и средњих предузећа број 640/19 од 15.08.2019. 
године (у даљем тексту: Правилник) иза става 3. додаје се 

нови став 4. који гласи:

 ‘’За закључивање уговора о раду са Послодавцем 
радник мора да испуњава следеће опште услове:
 1-да је држављанин Републике Српске односно 
Босне и Херцеговине
 2-да је старији од 18 година
 3-да има општу здравствену способност
 4-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од намање шест мјесеци или за кривично 
дјело које га чини неподобним за обављање послова код 
Послодавца.’’’

Члан 2.
 У члану 6. Правилника став 3. мијења се и гласи:
‘’ Уколико радник не потпише понуђени уговор у датом року 
сматра се да
уговор о раду није ни закључен. ‘’

Члан 3.
 Назив подтачке 2.3. и члан 7. Правилника мијењају 
се и гласе:

 ‘’2.3. Измјена садржаја уговора о раду

Члан 7.
 Послодавац може раднику да понуди измјену 
садржаја уговора раду (анекс уговора о раду) по условима и 
на начин дефинисаним чланом 170. и 171. Закона о раду.

  Уз понуду за закључивање анекса уговора о раду 
Послодавац је дужан раднику у писаном облику да достави 
и разлоге за понуду, рок у коме радник треба да се изјасни 
о понуди који не може бити краћи од осам дана, и правне 
последице које могу да настану одбијањем понуде.

 Сматра се да је радник одбио понуду уколико се у 
остављеном року није изјаснио на понуду за закључивање 
анекса уговора о раду.’’

Члан 4.
 Члан 11. Правилника мијења се и гласи:

 ‘’Уговором о раду или посебним уговором о 
пробном раду може се уговорити пробни рад радника који 
може трајати највише до три мјесеца.
 
 Изузетно овај рок се може споразумно продужити 
још до три мјесеца. 
 Послодавац је дужан да сваком раднику са којим 
је закључио уговор о пробном раду, за вријеме трајања тог 
рада, обезбједи стручни надзор и праћење његовог рада 
ради оцјењивања истог.

 Оцјена пробног рада радника врши се свакодневно, 
а коначна оцјена резултата рада даје се Послодавцу 
непосредно прије истека пробног рада. 
 Оцјену пробног рада, односно провјеру стручне 
оспособљености врши радник Послодавца кога именује 
директор Послодавца.

 Радник Послодавца који врши стручни надзор и 
оцјењивање мора имати најмање квалификацију и степен 

   

ДИРЕКТОР
Прим. др Душко Миловановић, с.р
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стручне спреме радника чији рад надзиру као и радно 
искуство над тим пословима и радним задацима.

 Уколико је радник задовољио на пословима радиог 
мјеста за вријеме пробног рада, Послодавац са радником 
закључује уговор о раду.

 Послодавац, као и радник на пробном раду, имају 
право да откажу уговор о пробном раду и прије истека рока 
на који је закључен али уз отказни рок од седам дана.

 Радник за вријеме пробног рада има сва права из 
радног односа у складу са пословима и задацима радног 
мјеста које обавља за вријеме пробног рада.’’

Члан 5.
 Члан 12. Правилника мијења се и гласи:

 ‘’Радник је дужан да, привремено, обавља послове 
и радне задатке који не одговарају ни врсти ни степену 
његовог стручног образовања, знања и радног искуства, 
у случају више силе (природних или других несрећа у 
којима су угрожени живот и здравље људи или имовина), 
спашавања људских живота и здравља, изненадног квара 
опреме и других ресурса који проузрокују потпуни или 
дјелимични застој радног процеса код Послодавца, док те 
околности трају.
 Послодавац може радника привремено распоредити 
на друге послове који не одговарају врсти и степену његовог 
стручног образовања у случају изненадног повећања обима 
посла, замјене одсутног радника или обавезе извршавања 
уговореног посла с тим да такав рад не може трајати дуже 
од 60 дана у току календарске године.
 Радник за вријеме обављања посла из става (1) и (2) 
овог члана има право на плату свог радног мјеста, односно 
плату која је за њега повољнија.’’

Члан 6.
 Став 1. члана 15. Правилника мијења се и гласи:
 
 ‘’Послодавац може закључити уговор о раду 
са приправником на онолико времена колико траје 
приправнички стаж прописан за степене стручне спреме на 
које се односи. Уговор се закључује у писменој форми и једна 
копија истог доставља надлежном заводу за запошљавање 
ради евиденције и контроле.’’

Члан 7.
 Став 4. члана 16. Правилника мијења се и гласи:

 ‘’Уговор о волонтерском раду се закључује у 
писменој форми и једна копија истог се доставља Заводу за 
запошљаванње ради евиденције и контроле.’’   

Члан 8.
 Назив поглавља број 3 Правилника мијења се и 
гласи:

‘’3./ ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА ‘’

Члан 9.
 Иза члана 22. Правилника додају се нови чланови 

22а), 22б),22в),22г) и 22д) а који гласе:

Члан 22а)
 За вријеме коришћења годишњег одмора, државног 
празника, плаћеног одсуства, стручног оспособљавања 
и усавршавања ради потреба Агенције раднику припада 
накнада плате у висини од 100 %.

Члан 22б)
 Раднику припада накнада плате за вријеме трајања 
привремене неспособности за рад коју утврђује овлашћени 
љекар, односно надлежна љекарска комисија.
 Накнада плате за вријеме привремене неспособности 
за рад проузроковане повредом на раду и професионалном 
болешћу припада раднику у висини од 100% од основа за 
обрачун накнаде плате утврђеног у складу са законом.
 Накнада плате за вријеме привремене 
неспособности за рад, осим привремене неспособности за 
рад проузроковане повредом на раду и професионалном 
болешћу, припада раднику у висини од 85% од основа за 
обрачун накнаде плате.

Члан 22в)
 Послодавац радницима на терет материјалних 
трошкова исплаћује:
 а) дневницу за службено путовање у Републици 
Српској, Федерацији БиХ и иностранству-у висини коју 
одреди Влада Републике Српске посебним актом,
 б) накнаду трошкова превоза приликом доласка и 
повратка с посла уколико превоз није организован од стране 
послодавца - у висини до пуне цијене мјесечне карте у јавном 
превозу, уколико је мјесто становања адника удаљено од 
мјеста рада преко 3 km, а највише до 50 km. Радник чије је 
мјесто становања удаљено преко 50 km остварује ово право 
до износа који је утврђен за раднике чије мјесто становања 
не прелази 50 km,
 в) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног 
радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 
дужег од три часа дневно- у висини од 0,75% просјечне нето 
плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки 
радни дан радника,
 г) отпремнину приликом одласка у пензију – у 
висини три просјечне нето плате радника обрачунате за 
последњи мјесец прије одласка у пензију,
 д) накнаду за повећање трошкова боравка за 
вријеме рада на терену 10% од утврђене цијене рада,
 ђ) накнаду плате за првих 30 дана привремене 
спречености за рад у висини од 85% од основа за обрачун накнаде 
плате за вријеме привремене спречености за рад у складу са 
прописима којима се регулише здравствено осигурање,
 ж) регрес за коришћење годишњег одмора- најмање 
у висини најниже плате у Републици Српској,
 з) накнаду трошкова за коришћење сопственог 
аутомобила приликом обављања службеног посла по налогу 
послодавца - у висини до 20 % цијене горива по једном литру 
за сваки пређени километар.

Члан 22г)
 Радник или његова породица имају право на помоћ у 
случају :
 а) смрти радника -у висини три последње просјечне 
плате запослених исплаћене у Агенцији у претходној години, 
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 б) смрти члана уже породице - у висини двије 
последње просјечне плате запослених исплаћене у Агенцији 
у претходној години, 
 г) тешке инвалидности радника (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у висини двије 
последње просјечне плате запослених исплаћене у Агенцији 
у претходној години, 
 д) дуготрајне болести или дуже неспособности за 
рад усљед повреде радника (утврђене од стране љекарске 
комисије) - у висини једне просјечне плате запослених у 
Агенцији у претходној години,
 ђ) рођења дјетета – у висини једне просјечне плате 
запослених исплаћене у Агенцији у претходној години,
 е) изградње надгробног споменика раднику који је 
изгубио живот приликом обављања службене дужности- у 
висини три последње просјечне плате запослених исплаћене 
у Агенцији у претходној години, 
 ж) новчану накнаду за посебне резултате рада – у 
висини до једне просјечне плате тог радника остварене у 
претходном мјесецу прије додјељивања награде и може 
се исплатити истом раднику само једном годишње за 
један мјесец, а одлука ће бити објављена на огласној табли 
Агенције. 
 За остваривање права на новчану помоћ из става 1. 
овог члана морају бити испуњени сљедећи услови: 
 а) да је смрт радника, смрт члана уже породице, 
тешке инвалидности радника, дуготрајна болест или 
повреда те елементарна непогода или пожара у стану 
радника настала у тренутку када је радник био у радном 
односу у Агенцији, 
 б) да је захтјев за новчану помоћ достављен 
Послодавцу у року од мјесец дана од смрти радника, 
смрти члана уже породице, тешке инвалидности радника, 
дуготрајне болести или повреде радника,
 в) документација, којом се доказује смрт радника, 
смрт члана уже породице, тешке инвалидности радника, 
дуготрајна болест или повреда радника  не смије бити 
старија од 6 мјесеци, 
 г) да радник по истом основу није до сада остварио 
право на новчану помоћ код Послодавца, 
 д) да ниједан члан уже породице који је запослен 
код Послодавца није остварио право на новчану помоћ по 
истом основу,
 ђ) да је повреда радника изазвала тјелесно 
оштећење које захтјева болничко лијечење и да је оставила 
трајне штетне посљедице по радника, било естетски или у 
смањењу радне способности у трајању не мање од 60 дана.

Члан 22 д)
 Раднику се исплаћује јубиларна награда за 
остварени стаж код Послодавца у трајању од:
 а)  20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне плате запослених исплаћене у Агенцији остварене 
у претходној години,
 б) 30 година радног стажа - у висини двије просјечне 
плате запослених исплаћене у Агенцији остварене у 
претходној години.
 Изузетно од претходног става овог члана, раднику 
који наврши 20 или 30 година укупног радног стажа у који 
је урачунат и радни стаж остварен код других послодаваца, 
исплаћује се јубиларна награда сразмјерно дужини радног 
стажа код Послодавца, а за радни стаж остварен код других 
послодаваца сразмјерно се умањује за 50% од износа који би 

му припао да је укупан радни стаж остварен код Послодавца.
У погледу обрачуна висине јубиларне награде из претходног 
става овог члана, у случају непуне године радног стажа код 
другог послодавца, али не јубиларне године, сматраће се да 
радник има навршену годину радног стажа ако је остварио 
преко шест мјесеци рада код тог послодавца.
 Исплата јубиларних награда врши се у наредној 
години у односу на годину у којој је навршен јубиларни 
радни стаж.
 Исплата јубиларне награде за остварени радни 
стаж код Послодавца искључује исплату јубиларне награде 
за укупан радни стаж и обратно.
 Радник је обавезан да се на почетку јубиларне 
године изјасни по ком основу ће му се исплаћивати јубиларна 
награда (јубиларна награда за остварени радни стаж код 
Послодавца или јубиларна награда за укупни радни стаж), 
у супротном јубиларна награда ће му бити исплаћена према 
основу који први доспјева.’’

Члан 10.
 У ставу 1. члана 39. Правилника текст ‘’у смислу 
члана 39. овог Правилника’’  мијења се и гласи ‘’у смислу 
члана 38. овог Правилника’’.

Члан 11.
 Члан 40. Правилника мијења се и гласи:
 ‘’Лакшом повредом радних обавеза сматрају се 
пропусти у раду и у вези са радом који немају значајније 
штетне посљедице по послодаваца и који се не сматрају 
тежим повредама радних обавеза и то:
 1) кашњење на посао и одлазак прије истека радног 
времена, као и кориштење паузе мимо времена одређеног за 
ту намјену,
 2) неоправдан изостанак са посла један радни дан 
 3) нељубазан и непримјерен  однос према 
другим запосленим и странкама, и подстрекавање других 
запослених на нерад и недисциплину 
 4) изношење нетачних информација о раду Агенције 
када услијед тога нису наступиле штетне последице,
 5)  несавјестан однос према повјереним средствима 
у случајевима када нису наступиле штетне последице,
 6) непријављивање или неблаговремено 
пријављивање кварова на уређајима и средствима рада, 
услед чега нису наступиле штетне последице,
 7)  неблаговремено извршавање одлука и налога 
органа Агенције или надређеног услед чега нису наступиле 
штетне последице,
 8)  непреношење радног искуства на нове запослене 
или лица која се стручно оспособљавају у Агенцији,
 9) повреда кодекса понашања службеника која није 
обухваћена неком од повреда радних дужности предвиђених 
овим Правилником.’’

Члан 12.
 У члану 42. Правилника, став 1. тачка 2) мијења се и 
гласи:
 ‘’ 2) ако не достави потврду о привременој 
спријечености за рад у року од три дана од дана наступања 
привремене спријечености за рад.’’

Члан 13.
 У ставу 1. члана 54. Правилника текст:
‘’припада разлика између износа накнаде плате примљене 



Број 1 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина16. јануар 2020.

по основу члана 54. став 1. овог Правилника’’ мијења се и 
гласи:
 ‘’припада разлика између износа накнаде плате 
примљене по основу члана 53. став 1. овог Правилника’’

Члан 14.
 Члан 56. Правилника мијења се и гласи:

 ‘’У случају престанка радног односа радник има 
право на отказни рок, који зависи од дужине радног стажа 
радника и утврђује се за:

 1. радни стаж од двије до 10 година - 30 дана
 2. радни стаж од 10 до 20 година - 35 дана
 3. радни стаж од 20 до 30 година - 40 дана
 4. радни стаж преко 30 година - 45 дана.’’

Члан 15.
 Став 2. члана 59. Правилника мијења се и гласи:

 ‘’Висина отпремнине зависи од дужине рада 
радника код Послодавца и износи: 
 а) за рад од 2 до 10 година 35% просјечне мјесечне 
плате након опорезивања исплаћене раднику у последња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 
годину радног стажа, 
 б) за рад од 10 до 20 година 40% просјечне мјесечне 
плате након опорезивања исплаћене раднику у последња три 
мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 
годину радног стажа, 
 в) за рад од 20 до 30 година  45% плате просјечне 
мјесечне плате након опорезивања исплаћене раднику у 
последња три мјесеца прије престанка радног односа, за 
сваку навршену годину радног стажа, 
 г) за рад дужи од 30 година  50% плате просјечне 
мјесечне плате након опорезивања исплаћене раднику у 
последња три мјесеца прије престанка радног односа, за 
сваку навршену годину радног стажа.’’

Члан 16.
 Члан 62. Правилника брише се, а досадашњи 
чланови 63., 64., 65. и 66.  постају чланови 62., 63., 64. и 65. 
Правилника.

Члан 17.
 Овај Правилник о измјенама и допунама 
Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а  биће објављен и 
на огласној табли Агенције.

Број: 1137/19
Бијељина,       
Датум: 30. децембар 2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-78/19 од 26.12.2019. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 

листу број: 98 упис промјене лица овлашћеног за заступање  
Заједнице етажних власника „Ламела 4“ Бијељина, улица 
Лазе Лазаревића бр. 25 ламела 4, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Ламела 4“ Бијељина, улица Лазе Лазаревића бр. 25 ламела 
4,  Регистарски лист број: 98.
 Оснивачи: 24 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Спасенија Ескић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Јованка Зец Павловић.

Број: 02/3-372-78/19                                                         
Бијељина,                                                                       
Дана, 26.12.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-79/19 од 26.12.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 74 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „Душана 
Барањина 69“ Бијељина, улица Душана Барањина бр. 69, са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Душана Барањина 69“ Бијељина, улица Душана Барањина 
бр. 69,  Регистарски лист број: 74.
 Оснивачи: 21 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Адријана Николић , предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Младен Одић.

Број: 02/3-372-79/19                                                         
Бијељина,                                                                   
Дана, 26.12.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-80/19 од 27.12.2019. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА

Александар Станкић, с.р.

  

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, с.р.

  

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, с.р.
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године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 237 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЛАМЕЛА 2“ улица Петрове 
Горе бб  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЛАМЕЛА 2“ улица Петрове Горе бб  Бијељина, Регистарски 
лист број: 237.
 Оснивачи: 22 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Небојша Драпић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-80/19                                                   
Бијељина,                                                                  
Дана, 27.12.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-77/19 од 30.12.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 238 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 36А“ 
улица Филипа Вишњића бр. 36а  Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 36А“ улица Филипа Вишњића бр. 
36а  Бијељина, Регистарски лист број: 238.
 Оснивачи: 27 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Дарио Башкарада, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-77/19                                                          
Бијељина,                                                                   
Дана, 30.12.2019. год.

  

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, с.р.

                                                                                                       
                                                                                        
                                                                                   

                                                                                                                                             

  

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Предраг Петричевић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 09. ЈАНУАР 
2020. ГОДИНЕ – ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ВАНРЕДНИХ 
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКУ 
2019/2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-07/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-30/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-30/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-05/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-29/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-
22-П1/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП-02 (2 ЛОТА-А)-П1/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ОЗП-21/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-Н-02/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-24/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-11-П1/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-01/19

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ 
КОМИСИЈЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
„ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ“ ПО ПРОЈЕКТУ 
„СТАМБЕНО ЗБРИНАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У 

ГРАДУ БИЈЕЉИНА“ НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 903/2 НА 
КОЈОЈ СЕ ГРАДЕ ИНДИВИДУАЛНИ СТАМБЕНИ 
ОБЈЕКТИ У НИЗУ И ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ У 
СЛУЖБИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

АКТА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА БРОЈ 640/19 ОД 15.08.2019. ГОДИНЕ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 4“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА БР. 25 
ЛАМЕЛА 4

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ДУШАНА БАРАЊИНА 
69“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ДУШАНА БАРАЊИНА 
БР. 69

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЛАМЕЛА 
2“ УЛИЦА ПЕТРОВЕ ГОРЕ ББ БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 
36А“ УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА БР. 36А 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


