
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 19. јун 2020. године  БРОЈ 35 / 2020

 На основу члана 59. став 1. и члана 69. став 1. 
Закона о задуживању, дугу  и гаранцијама Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 52/14 
и 114/17), члана 39. став (2) тачка 25) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 28) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
Скупштина Града на 37. сједници одржаној дана 18. јуна 
2020. године, донијела је 

О Д Л У К У 
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ 

ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
 У Одлуци о кредитном задужењу Града Бијељина 
за финансирање капиталних пројеката, број: 01-022-64/19 
од 28. августа 2019. године (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број:  16/19), у тачки II, став 1), трећа  алинеја 
мијења се и гласи: 

 “-Пројекат реконструкције дијела система градског 
топловода , што подразумијева реконструкцију котлова 
и пребацивање котлова са чврстог на течно гориво (гас) у 
износу од 100.000,00КМ”.

 У тачки II, став 1) додаје се пета  алинеја која  гласи:
“-Пројекат система за наводњавање на подручју Батковић, 
БНИ-5 и санација - уређење канала “Стара Дашница” 
Бијељина у износу од 400.000,00КМ”.

Члан 2
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”, а 
примјењиваће се по добијању сагласности од Министарства 
финансија Републике Српске.

Број: 01-022-25/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 
 На основу члана 31. став 1. тачка з) а у вези са чланом 
35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став (2) тачка 3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/19 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 3) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 9/17), 

Скупштина Града Бијељина на својој 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2020. ГОДИНУ - РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
 У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за 
2020. годину  („Службени гласник  Града Бијељина“, број: 
23/19) умјесто износа  „51.258.148,00 КМ“, треба да стоји 
„62.758.148 КМ“.

Члан 2.
 Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. 
годину  („Службени гласник  Града Бијељина“, број: 23/19) 
мијења се и гласи:
 
 „Буџет Град Бијељина за 2020. годину садржи укупна 
буџетска средства у износу 62.758.148,00 КМ,  распоређена за:

- текуће расходе .......................................... 39.444.737,00 КМ
- капиталне издатке .................................. 20.004.826,00 КМ
- буџетску резерву ............................................ 40.000,00 КМ
- издатке за отплату дугова ......................... 2.872.281,00 КМ
- остале издатке ............................................... 396.304,00 КМ

Члан 3.
 Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета Града 
Бијељина за 2020. годину.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-26/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 

Уз Одлуку о Ребалансу буџета Града Бијељина за 2020. год.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
 
 Правни иснов за измјене и допуне Одлуке о буџету 
Града Бијељина садржан је у члану 35.Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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 Чланом 35. Став 1. Регулисано је да ако током 
фискалне године дође до смањења или повећања буџетских 
средстава, односно смањења или повећања издатака, 
као и потребе за новим издацима и појаве нових извора, 
уравнотежење буџета се спроводи путем ребаланса буџета.
 На основу извршене анализе остварених буџетских 
средстава и извршења у претходном периоду, потребе 
коришћењанеповученихкредитних средстава из 2019. године, 
као и потребе коришћења средстава по основу новог кредитног 
задужења у Одјељењу за финансије је утврђена потреба за 
израдом Ребаланса буџета Града Бијељина за 2020. годину.
 На основу Одлуке о кредитном задужењу Града 
Бијељина број 01-022-103/19, од 25.12.2019. године и 
Сагласности на кредитно задужење број 06.04/020-1597-
19, од 24.02.2020. године достављеној од Министарства 
финансија 25.03.2020. године стекли су се услови за израду 
Ребаланса буџета за 2020 .годину.
 Треба истаћи и то да је Град Бијељина према 
Периодичном извјештају о извршењу буџета (ПИБ) 
фискалну 2019. годину завршио позитивно, остваривши 
финансијски резултат у износу од 56.653,00 КМ.
 Консолидовани извјештај о извршењу буџета 
за 2019. годину још није завршен и усвојен од стране 
Скупштине Града, јер је рок за доставу консолидованих 
извјештаја за претходну годину до 30.06. текуће године.
 Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину 

урађен је у складу са чланом 6. став 1. и чланом 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16).

1.РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

 1.1. Општи дио
 Буџет Града Бијељина за 2020. годину усвојен је у 
децембру 2019. године Одлуком о буџету Града Бијељина („ 
Службени гласник Града Бијељина“, број 23/19) у износу од 
51.258.148,00 КМ. 
 У структури планираних буџетских средстава 
порески приходи су износили 35.436.100,00 КМ, 
непорески приходи 11.236.700,00 КМ, грантови 38.500,00 
КМ и трансфери (по основу дознака социјалне заштите) 
2.243.600,00 КМ. У складу са буџетским средствима 
планирани су и буџетски издаци.
 Овим ребалансом се утврђују средства у износу од 
62.758.148,00КМ.
 Увећање се искључиво односи нанеповучена 
кредитна средства из 2019. године у износу од 4.500.000,00 
КМ, која су већ била обухваћена Одлуком о измјени Одлуке 
о буџету Града Бијељина (Ребалансом II)  за 2019. годину и  
ново кредитно задужење Града у износу од 7.000.000,00 КМ.
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 На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске (“Службени  гласник Републике 
Српске”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став (2) 
тачка 3) Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник  
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 3) Статута Града Бијељина   (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина  на 37. 
сједници одржаној дана 18. јуна  2020. године,  донијела је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА

БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
 

Члан 1.
 У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за 
2020. годину (“Службени  гласник Града Бијељина”, број: 
23/19), члан 2. мијења се и гласи:

 „Средства буџета из члана 1. Ове Одлуке 
распоређују се у укупном износу од 62.758.148,00 КМ, од 
чега 39.444.737,00 КМ на текуће расходе, 20.004.826,00 КМ 
на капиталне издатке, на буџетску резерву 40.000,00 КМ, 
за отплату по основу задужења 2.872.281,00 КМ и остале 
издатке 396.304,00 КМ.
 Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени 
са укупним буџетским средствима.“
  

Члан 2.
 Ова Одлука  ступа  на снагу  осмог  дана од дана 
објављивања  у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-27/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 12. став 1. тачка в) Закона 
о боравишној такси (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 78/11 и 106/15) и члана 39. став (2) тачка 9) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године, донијела је 

О Д Л У К У 
O ПОМОЋИ ЈУ БАЊА “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ РАДИ 

КУПОВИНЕ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

Члан 1.
 Извршиће се исплата ЈУ Бања “Дворови” Дворови 
у износу од 100.000,00КМ намјенски на име помоћи за 
куповину возила за туристичке потребе,  који ће служити 
за превоз грађана и  туриста ради лакше  комуникације и 
унапређења туристичке дјелатности на нашем подручју.

Члан 2.
 Средства ће се исплатити са буџетске ставке 412900 
- унапређење туристичке понуде, на  Потрошачкој јединици 
“Туристичка организација” – 50510 у износу од 50.000,00 
КМ и са буџетске ставке 412900 – Остале уговорене 
услуге сарадња са другим општинама и афирмација 

општине у окружењу на потрошачкој јединици „Кабинет 
Градоначелника“ – 50120 у износу од 50.000,00 КМ. Средство 
ће се водити у евиденцијама ЈУ Бања “Дворови” Дворови 
и биће власништво ове установе, која ће га користити и 
одржавати.

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

Број: 01-022-28/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 6. 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), члана 18. Одлуке о уређењу простора 
и грађевинском земљишту („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 17/18), и члана  39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године,  донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја  градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:

 кп.бр. 728/174   звн. “Ковиљуше“   њива 5. класе  у 
површини од  4.000м2,

 уписаног у Лист непокретности-извод број: 2711/15 
к.о. Бијељина Село на име Града Бијељина  као посједника 
са 1/1 дијела  и  у земљишно-књижни уложак број: 1453  к.о. 
Бијељина Село у корист Града Бијељина, као носиоца права 
својине са дијелом 1/1, без терета. 
 
 У складу са измјенама Регулационог плана 
„Индустријска зона 3“ („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 5/15) земљиште означено као к.п.бр. 728/174 
к.о. Бијељина Село, намијењено је за изградњу објеката 
пословно-производне зоне са акцентом на индустрију 
и малу привреду (мањи и средњи производни погони и 
индустријски погони).
 
 Земљиште је опремљено основном 
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  
електродистрибутивном мрежом.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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Члан  2.
 Почетна продајна цијена земљишта из 
члана 1. ове Одлуке  износи  20,00 КМ/м2 (словима: 
двадесетконвертибилнихмарака), односно за: 728/174 ..........
...................................................................................... 80.000,00 КМ
(словима: осамдесетхиљадаконвертибилнихмарака и 
00/100)

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати 
износа и то за: 728/174............................................... 8.000,00 КМ

Члан 4.
 Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити 
једнократно, с тим да се купопродајна цијена умањује за  
10%.
 Продајну цијену грађевинске парцеле  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити 
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве 
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу 
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји земљишта у посјед.
 Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у 
мјесецу,  за текући мјесец. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-
ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан 
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец 
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца 
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до 
исплате рате.
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде 
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају 
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан 
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене 
из Уговора.
 Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења 
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне 
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани 
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања 
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка 
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси 
и трошкова принудне наплате.
 Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче 
услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

Члан 5.
 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће  Комисија за спровођење јавног 
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења, 
непокретности у својини Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 30/16), у складу са законском 
и подзаконском регулативом из ове области, а Оглас за 
продају земљишта објавиће се  у „Семберским новинама“, 
„Независним новинама“, на Огласној плочи Градске управе 
Града Бијељина  и веб страници Града  Бијељина. 

Члан 6.
 Купац је у обавези да у року од једне године 
од дана закључења купопродајног уговора, односно 
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу 
градње планираног објекта, а у року од двије године од 
дана закључења купопродајног уговора започне градњу 
предвиђеног објекта.
 Уколико купац у крајњем року од двије године не 
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји 
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о 
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије 
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће 
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина 
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је 
започета градња објекта.
 У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза 
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% 
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана 
од дана раскида Уговора.
 У случају да продавац у наведеном року не врати 
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев 
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а 
ради непосредног принудног извршења без одлагања на 
цјелокупној имовини продавца. 
Уколико је уговорено једнократно плаћање,  Град враћа 
купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске 
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу  
нотарске  исправе и већ уписаног терета.

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе, трошкове 
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и 
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у 
грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине 
у јавним евиденцијама непокретности сносиће купац.

Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.                                                

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-29/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 23. став 1. и  2. и члана 53. став 
1. и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
Скупштина Града  Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
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18. јуна 2020. године, донијела је  

О Д Л У К У 
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 1045/4 К.О. БИЈЕЉИНА 

СЕЛО

Члан 1.
 Овом  Одлуком  стиче  се  својина  на  непокретности 
означеној  као:

 - к.п.  број  1045/4, зв. Бареш, њива 3. класе, 
површине 243 м2,  уписана  у Лист непокретности број 646 
к.о. Бијељина Село, у коме је као корисник уписан Делић 
(Здравка) Дарко са дијелом посједа 1/1. Наведена парцела 
одговара истој парцели уписаној у зк. уложак број 627 к.о. 
Бијељина Село, у коме је Делић (Здравка) Дарко уписан са 
правом својине и дијелом 1/1, без терета.

 Непокретност   из  става 1. овог  члана  купује  
се  ради реализовања саобраћајнице према Измјени 
Регулационог плана „Пучилска поља“.

Члан 2.
 Према  Налазу   ЈП  «Дирекција  за изградњу и развој  
града» д.о.о. Бијељина број:  И- 256/2020 од 15.05.2020. 
године, вриједност земљишта је 8,00 КМ/м2, што за парцелу 
површине од 243 м2 износи укупно 1.944 КМ, који износ ће 
Град Бијељина исплатити Делић (Здравка) Дарку.

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

 Трошкове  нотарске  обраде  Уговора  о купопродаји 
непокретности и књижења  истог   у  јавним  евиденцијима о  
непокретностима, сноси  Град  Бијељина.

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

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

Број: 01-022-30/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На   основу  члана  39. став (2) тачка 13) Закона  
о  локалној самоуправи (“Службени  гласник  Републике  
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана  39. став (2) тачка 14) 
Статута  Града  Бијељина (“Службени  гласник  Града 
Бијељина”, број: 9/17) и члана 7. став 2) Одлуке о поступку 
давања у закуп станова на којима не постоји станарско 

право, а право располагања има Град Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 21/14), Скупштина Града  
Бијељина  на 37. сједници  одржаној  дана 18. јуна 2020. 
године, донијела  је 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ  НА КОРИШЋЕЊЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД“  БИЈЕЉИНА СТАМБЕНОГ 

ПРОСТОРА У К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Бијељина на коришћење, ради стамбеног збрињавања 
социјално угрожених лица, једнособан стан у улици Николе 
Тесле број 18/1 у Бијељини, означен као:
 -  к.п. број 2439, у нарави једнособан стан, ознаке 
ПР, површине 28м2, уписан у подулошку број 17 Листа 
непокретности број 5046 к.о. Бијељина 1, у коме је Град 
Бијељина уписан са правом својине и дијелом 1/1, без терета. 

 Стан се даје на коришћење на период од 5 (пет) 
година, без накнаде.

Члан 2.
 ЈУ Центар  за  социјални  рад  Бијељина  обавезује 
се  да  надлежном  одјељењу  Града  Бијељина,  подноси  
извјештај  о  смјештају   социјално угрожених лица   у 
предметни  стан.

Члан  3.
 ЈУ  Центар  за  социјални  рад Бијељина  се  обавезује 
да непокретност  дату на  коришћење, користи   у  складу  са  
Законом.

Члан 4.
            На непокретности из члана 1. Одлуке која се даје на 
коришћење, неће се вршити упис ЈУ „Центра за социјални 
рад“ Бијељина у евиденцију Катастра непокретности.

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о додјели на коришћење ЈУ Центар за социјални рад 
Бијељина стамбеног простора у к.о. Бијељина 1 („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 5/15“)

Члан 6.
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  
објављивања  у “Службеном  гласнику  Града  Бијељина”.

Број: 01-022-31/20
Бијељина,
Датум: 18. јун  2020. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 2. и 7. Закона о 
комуналним таксама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 4/12) и члана 39. став (2), тачка 11) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године,   донијела је
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О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама („Службени 
гласник Града Бијељина“ број: 6/12. 13/13, 27/13, 5/14, 
5/15,8/15 – пречишћен текст, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 
14/17, 27/17, 1/18, 7/18, 12/18, 17/18, 3/19, 9/19, 24/19), у 
Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју 
Града Бијељина, у Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз 
тачку а) додаје се став 2) који гласи:

 „За заузимање јавних површина за постављање 
тезги, сталака за продају, апарата и конзерватора за 
сладолед, апарата за припрему прехрамбених производа 
који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз 
и сл.) у периоду до 31.12.2020. године умањује се утврђени 
износ комуналне таксе за 50% од износа утврђеног овим 
Тарифним бројем, а у циљу санације посљедица у привреди 
узрокованих пандемијом Корона вируса  COVID 19.“

Досадашњи став 2) у напомени уз тачку а) постаје став 3).

Члан 2.
 У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку б) 
додаје се став 2) који гласи:

 „За заузимање јавних површина за постављање 
привремених објеката – киоска и  самосталних послових 
објеката у периоду до 31.12.2020. године умањује се 
утврђени износ комуналне таксе за 50% од износа 
утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације 
посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона 
вируса  COVID 19.“

Досадашњи став 2) у напомени уз тачку б) постаје став 3).

Члан 3.
 У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку г) 
додаје се став 5) који гласи:

 „За заузимање јавних површина постављањем 
љетних башта испред угоститељских објеката, кафана, 
посластичарница и сл. у периоду до 31.12.2020. године 
умањује се утврђени износ комуналне таксе за 80% 
од износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу 
санације посљедица у привреди узрокованих пандемијом 
Корона вируса  COVID 19.

Члан 4.
 У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку д) 
додаје се став 2) који гласи:

 „За заузимање јавних површина испред 
самосталних трговинских, угоститељских и других радњи 
за постављање витрина, тезги или других објеката за 
излагање робе у периоду до 31.12.2020. године умањује 
се утврђени износ комуналне таксе за 50% од износа 
утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације 
посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона 
вируса  COVID 19.“

Досадашњи став 2) у напомени уз тачку д) постаје став 3).

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

Број: 01-022-32/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), члана 348. став (6) а у вези са ставом 
(1) истог члана Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19) и члана (2) Закона о посебном поступку 
експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода 
дионице Вукосавље-Брчко и Брчко Рача („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 18/20), Скупштина Града 
Бијељина на 37. сједници одржаној дана 18. јуна 2020. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ СВОЈИНЕ И ПОСЈЕДА СА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ У СВРХУ 
ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ 

БРЧКО- БИЈЕЉИНА-РАЧА

Члан 1.
  Овом Одлуком врши се пренос својине и посједа са 
Града Бијељина на Републику Српску на непокретностима 
у својини и посједу Града Бијељине наведених у Приједлогу 
за експропријацију некретнина број У-255/20 од 18.05.2020. 
године и Допуни приједлога за експропријацију некретнина 
од 09.06.2020. године,  које је Правобранилаштво Републике 
Српске, Сједиште замјеника у Бијељини поднијело 
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне 
послове Бања Лука, Подручне јединица Бијељина, по 
катастарским општинама како слиједи:
                                                                   
 К.О. ВЕЛИКА ОБАРСКА

 - к.ч. 1796/3, култура-некат.пут, површине 1377м2, 
уписана у ЛН.бр.428/15 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета.

 - к.ч. 3859/2, култура-некат.пут, површине 196м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 3859/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 3872/2, култура-некат.пут, површине 187м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 3872/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4203/4, култура-некат.пут, површине 469м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4203/4 уписаној у 
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З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4372/2, култура-некат.пут, површине 272м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4372/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4422/2, култура-некат.пут, површине 172м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4422/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4423/2, култура-некат.пут, површине 184м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4423/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4426/3, култура-некат.пут, површине 458м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4426/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4430/2, култура-некат.пут, површине 5634м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4430/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4432/2, култура-некат.пут, површине 157м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4432/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4433/3, култура-некат.пут, површине 352м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4433/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4435/3, култура-некат.пут, површине 347м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4435/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4438/3, култура-некат.пут, површине 311м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4438/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4445/2, култура-некат.пут, површине 2039м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4445/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4446/2, култура-некат.пут, површине 66м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4446/2 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4447/3, култура-некат.пут, површине 397м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4447/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4448/3, култура-некат.пут, површине 410м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 КО Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4448/3 уписаној 
у З.К. улошку бр.3484 КО Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4453/3, култура-некат.пут, површине 822м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4453/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4454/3, култура-некат.пут, површине 422м2, 
уписана у ЛН.бр.1245/17 К.О. Обарска Велика, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела, а што одговара к.ч. 4454/3 уписаној у 
З.К. улошку бр.3484 К.О. Обарска Велика као власништво 
Добро у општој употреби-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч.4229/4, култура- шума, класа 3, површине 
97м2, уписана у ЛН.бр.4094/10 К.О. Обарска Велика, као 
посјед Град Бијељина са 1/1дијела, а што одговара к.ч.4229/4 
уписаној у З.К. улошку бр.3495 К.О. Обарска Велика као 
власништво Општина Бијељина  са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4021/18, култура-канал, површине 1393м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4306/2, култура-канал, површине 314м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4307/2, култура-канал, површине 331м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4308/3, култура-канал, површине 879м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4309/3, култура-канал, површине 2777м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч. 4310/4, култура-канал, површине 5680м2, 
уписана у ЛН.бр.429/5 К.О. Обарска Велика, као посјед СИЗ 
за хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

 - к.ч.721/132  култура- њива, површине 599 м2, класа 
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3,  уписане у ЛН.бр.2805/29  К.О. Бијељина Село, као посјед  
град Бијељина са 1/1 дијела, а што одговара к.ч.721/132  
уписане у З.К. улошку бр.2982  К.О. Бијељина Село као 
власништво Град Бијељина са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч.721/134  култура - њива, површине 643 м2, 
класа 3,  уписане у ЛН.бр.2805/29  К.О. Бијељина Село, као 
посјед Град Бијељина са 1/1 дијела, а што одговара к.ч.721/134  
уписане у З.К. улошку бр.2982  К.О. Бијељина Село као 
власништво Град Бијељина са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч.1326/8  култура - канал, површине 1346 м2,  
уписане у ЛН.бр. 2805/29 К.О. Бијељина Село, као посјед 
Град Бијељина са 1/1 дијела.

 - к.ч.721/133 култура - њива, површине 606 м2, класа 
3,  уписане у ЛН.бр.864/4  К.О. Бијељина Село, као посјед  
ДСРС-РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ  са 1/1 дијела, 
а што одговара к.ч.721/133  уписане у З.К. улошку бр.2982  
К.О. Бијељина Село као власништво Град Бијељлина са 1/1 
дијела, без терета.

 К.О. ДАЗДАРЕВО
                             
 - к.ч.915/3, култура-некатегорисани пут, површине 
817м2, уписана у ЛН.бр.43 К.О. Даздарево као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 916/3, култура-некатегорисани пут, површине 
757м2, уписана у ЛН.бр.43 К.О. Даздарево као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 917/3, култура-некатегорисани пут, површине 
318м2, уписана у ЛН.бр.43 КО Даздарево као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 920/3, култура-некатегорисани пут, површине 
549м2, уписана у ЛН.бр.43 К.О. Даздарево као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 921/3, култура-некатегорисани пут, површине 
1170м2, уписана у ЛН.бр.43 К.О. Даздарево као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 904/3, култура-канал, површине 950м2, 
уписана у ЛН.бр.333 К.О. Даздарево, као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 - к.ч. 907/3, култура-канал, површине 1955м2, 
уписана у ЛН.бр.333 К.О. Даздарево, као посјед Град 
Бијељина са 1/1дијела, без терета.

 К.О.БАТКОВИЋ

 -к.ч.6028/2, култура-њива, класа 3, површине 1607 
м2, уписана у ПЛ.бр.327/4 К.О. Батковић као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела, без терета.

 к.ч. 5994/2, култура-пут без ознаке, површине 
305м2, уписана у ПЛ.бр.3515 К.О. Батковић, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела, без терета.

 -к.ч.3280/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 

површине 813 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, а што 
по старом премјеру одговара к.ч. 418/4, уписаној у ЗК бр.52 
К.О. Батковић као исказ – јавно добро, без терета.

 - к.ч.6979/2, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 264 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7018/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 764 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7019/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 571 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7020/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 587 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7023/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 463 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7024/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 1210 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић 
као посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, 
без терета.

 - к.ч.7025/2, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 281 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7027/2, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 622 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7028/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 377 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7053/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 441 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7054/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 703 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7055/2, култура-пут без ознаке, класа 0, површине 
20 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као посјед 
Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без терета.
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 - к.ч.7056/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 690 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 - к.ч.7057/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 512 м2, уписана у ПЛ.бр.312/10 К.О. Батковић као 
посјед Хидротехничка секција Бијељина са 1/1 дијела, без 
терета.

 К.О. ТРИЈЕШНИЦА

 - к.ч.305/2  култура- нек.пут, површине 56м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела,са теретом.

 - к.ч.398/3 култура- нек.пут, површине 365 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина  са 1/1 дијела,са теретом. 

 - к.ч.460/2 култура- нек.пут, површине 212 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела,са теретом.

 - к.ч.681/3 култура- нек.пут, површине 1984 м2, 
уписане у ЛН.бр.82/2 К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина  са 1/1 дијела,са теретом.

 - к.ч.687/3 култура-нек.пут, површине 463 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед  Град 
Бијељина са 1/1 дијела,са теретом.

 - к.ч.689/3 култура- нек.пут, површине 403 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела, са теретом.

 - к.ч.690/3  култура-нек.пут, површине 2214 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела,са теретом. 

 - к.ч.693/2 култура- нек.пут, површине 282 м2,  
уписане у ЛН.бр.82/2  К.О. Тријешница, као посјед Град 
Бијељина са 1/1 дијела,са теретом.

 К.О. БРОДАЦ ДОЊИ

 - к.ч.1180/2  култура- шуме, површине 3316 м2, 
класа 3,  уписане у ЛН.бр.133/3  К.О. Бродац  Доњи, као 
посјед Друштвена Својина Путеви са 3/15  дијела, Ивковић 
Ивана Бранко са 3/15 дијела, Ивковић Сватија Радиша са 
2/15 дијела и остали, а што одговара к .ч.1180/2  уписане 
у З.К. улошку бр. 110 К.О. Бродац  Доњи као власништво 
Друштвена Својина Путеви  са 1/5 дијела, Ивковић 
Светозара Јован са 1/5 дијела, Пантић Лазар Стана са 1/5 
дијела и остали, без терета.

 - к.ч.1292 култура- не кат.пут, површине 457 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2663/2  култура- не кат.пут, површине 83 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2668/4 култура- не кат.пут, површине 591 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2671/3 култура- не кат.пут, површине 424 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2672/2 култура- не кат.пут, површине 38 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2678/4 култура- не кат.пут, површине 643 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2678/5 култура- не кат.пут, површине 286 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2686/3 култура- не кат.пут, површине 861 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2687/3 култура- не кат.пут, површине 283 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2688/3 култура- не кат.пут, површине 427 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2689/3 култура- не кат.пут, површине 1127 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2693/3 култура- не кат.пут, површине 282 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2704/2 култура- не кат.пут, површине 196 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2705/3 култура- не кат.пут, површине 437 
м2,  уписане у ЛН.бр. К.О. 518/6  Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2706/2  култура- не кат.пут, површине 7 
м2,  уписане у ЛН.бр.518/6  К.О. Бродац  Доњи, као посјед  
Друштвена својина Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.989/7 култура- шума, површине 231 м2, класа 
2, уписане у ЛН.бр.569/5  К.О. Бродац  Доњи, као посјед 
Скупштина Општине са 1/1 дијела, а што одговара к.ч.989/7 
уписане у З.К. улошку бр.479  К.О.Бродац  Доњи као 
власништво РС Мин.Одбране  са 1/1 дијела, без терета.

 - к.ч.989/8 култура- шума, површине 535 м2, 
класа 2,  уписане у ЛН.бр.569/5 К.О. Бродац  Доњи, као 
посјед Скупштина Општина са 1/1 дијела, а што одговара 
к.ч.989/8  уписане у З.К. улошку бр.479 К.О.Бродац  Доњи 
као власништво РС Мин.Одбране са 1/1 дијела, без терета. 
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 - к.ч.2671/3,  култура- пут, површине 424 м2,  
уписане у ЛН.бр. 518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед МЗ 
Бродац – Бијељина, ДС  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2706/2  култура- пут, површине 7 м2, уписане 
у ЛН.бр. 518/6 К.О. Бродац  Доњи, као посјед МЗ Бродац – 
Бијељина, ДС  са 1/1 дијела.

 К.О. БРОДАЦ ГОРЊИ

 к.ч.1913/3 култура- нек.пут , површине 296 м2,  
уписане у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед  
Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2319/3  култура- нек.пут, површине 447 м2,  
уписан у ЛН.бр.394/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед путеви 
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2320/3 култура- нек.пут, површине 300 м2,  
уписане у ЛН.бр.394/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед Путеви 
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2321/3  култура- нек.пут, површине 269 м2,   
уписан у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед Путеви  
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2324/3 култура- нек. пут, површине 1108 
м2,   уписане у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2331/4  култура- нек.пут, површине 612 м2,  
уписане у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед 
Путеви са 1/1 дијела.

 - к.ч.2333/4  култура- нек.путв, површине 353 
м2,  уписане у ЛН.бр. 394/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед 
Путеви  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2334/2  култура- нек.пут, површине 30 м2,   
уписане у ЛН.бр.394/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед Путеви  
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2348/3 култура- нек.пут , површине 664 м2,   
уписан  у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед Путеви 
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2360/3 култура- нек.пут површине 470 м2,   
уписане у ЛН.бр. 394/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед 
Путеви  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2361/2 култура- нек.пут,  површине 261 м2,   
уписан у ЛН.бр.394/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед Путеви 
са 1/1 дијела.

 - к.ч.2261/2  култура- канал, површине 707 м2, 
уписане у ЛН.бр.540/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2264/2  култура- канал, површине 969 м2,  
уписане у ЛН.бр.540/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2272/3  култура- канал, површине 865 м2,  

уписане у ЛН.бр.540/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2273/3  култура- канал, површине 1596 м2, 
уписане у ЛН.бр. 540/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију    са 1/1 дијела.

 - к.ч.2274/3 култура- канал, површине 2493 м2,  
уписане у ЛН.бр.540/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2279/2  култура- канал, површине 111 м2,  
уписане у ЛН.бр. 540/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед  СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2308/3 култура- канал, површине 1010 м2,  
уписане у ЛН.бр. 540/3 К.О. Бродац Горњи, као посјед  СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

 - к.ч.2384/3 култура- канал, површине 4 м2,  
уписане у ЛН.бр.540/3  К.О. Бродац Горњи, као посјед СиЗ 
за Хидромериолацију  са 1/1 дијела.

Члан 2.
 Пренос својине и посједа са Града Бијељина на 
Републику Српску, која је корисник експропријације, врши 
се без накнаде.

Члан 3.
 Поступак експропријације непокретности ради 
изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко 
и Брчко - Рача уређен је Законом о посебном поступку 
експропријације ради изградње ауто-пута  дионице 
Вукосавље – Брчко и Брчко- Рача („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 18/20).

Члан 4.
 На  непокретностима у својини и посједу Града 
Бијељина у јавним евиденцијама о непокретностима, 
извршиће се промјена уписа у корист Републике Српске.

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

Број: 01-022-33/20 
Бијељина,
Датум: 18. јун  2020. год.

 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 
1. и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),  
Скупштина Града  Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна  2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ ПОСЈЕДА НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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ОЗНАЧЕНОЈ КАО 
К.П. БРОЈ 4863 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА

Члан 1.
 Овом  Одлуком  стиче  се  посјед  на  непокретности 
означеној  као:

 - к.п.  број  4863, зв. Гајина њива, њива 6. класе, 
површине 6766 м2 и њива 5. класе површине 5043 м2, укупне 
површине 11809 м2, уписане  у Лист непокретности број 
4345 к.о. Обарска Велика, у коме је као корисник уписана 
Шовић Томислава Милева са дијелом посједа 1/1. Наведена 
парцела је комасациона и нема зк. уложак. Предметна 
парцела уписана је у Привремени лист непокретности 
број 4345 к.о. Обарска Велика, у коме је Шовић Томислава 
Милева уписана са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
 Непокретност   из  става 1. овог  члана  стиче   се  
ради реализовања пројекта „Хитне помоћи и заштите од 
поплава у Републици Српској“ у Бијељини,  и служиће 
као позајмиште материјала за реконструкцију Мајевичког 
ободног канала (МОК) - АМ.2 и Реконструкцију ободног 
канала Глоговац АМ.4. 
 ЈУ „Воде Српске“ Бијељина врши имплементацију 
Пројекта по Инструкцији о реализацији пројекта бр.04/1-
012-2-899/14 од 30.04.2014. године.
 Град Бијељина према Меморандуму о реализацији 
Пројекта хитне помоћи заштите од поплава у Републици 
Српској  број 12.07-73/13 од 25.06.2013. године и Анекса 
бр.1  број 12.07-337-15/17 од 12.01.2017. године, има обавезу 
рјешавање имовинско-правних односа за предметну 
парцелу.

Члан 2.
 Према  Налазу   ЈП  «Дирекција  за изградњу и 
развој  града» д.о.о. Бијељина број  И- 339/2020 од 10.06.2020. 
године, вриједност земљишта к.п. број 4863 к.о. Обарска 
Велика је 2.55 КМ/м2, што за парцелу површине од 11809 м2 
износи укупно 30.112,95 КМ, који износ ће Град Бијељина 
исплатити Шовић Томислава Милеви.

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

 Трошкове  нотарске  обраде  Уговора  о купопродаји 
непокретности и књижења  истог   у  јавним  евиденцијима о  
непокретностима, сноси  Град  Бијељина.

Члан 4.
 На  непокретности   из члана 1. ове  Одлуке, 
у  јавним  евиденцијама о непокретности    извршиће  се  
промјена уписа  у  корист  Града   Бијељина  са  дијелом 1/1.

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

Број: 01-022-34/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
18/16 и 107/19), члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна 2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ  

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 2394 К.О. ЈАЊА 2

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:

 - к.п. број 2394, зв. „Лугови“, у нарави њива 5. класе, 
површине 3118 м2,

 уписане у Лист непокретности број 1360 к.о. Јања 2, 
у коме је као посједник уписан Мусемић (Мидхата) Салих, 
са дијелом посједа 1/1, и у зк.ул. број 1238 к.о. Јања 2 у коме 
је  Мусемић (Мидхата) Салих уписан са правом својине и 
дијелом 1/1, без терета.

 Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради 
проширења школског дворишта у Новом насељу Јања.

Члан 2.
 Према Налазу о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности  ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број И-166/20 од 
19.03.2020. године,  вриједност непокретности к.п. број 2394 
износи 2,50 КМ/м2, што за непокретност укупне површине 
3.118 м2 износи укупно 7.795,00 КМ, који износ  ће  Град  
Бијељина  исплатити Мусемић (Мидхата) Салиху из Јање.    
     

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности описаног у члану 1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 4. 
 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у јавним евиденцијама о непокретностима, сносиће 
Град Бијељина.

Члан 5.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
јавним евиденцијама  непокретности извршиће се упис 
права својине и посједа у корист Града Бијељина.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-35/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
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Миленко Митровић,с.р.
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 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка 
д) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 
18/16 и 107/19), члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна 2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 
6446/2 К.О. БИЈЕЉИНА 1 РАДИ ОБЛИКОВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се продаја непосредном 
погодбом непокретности означене као к.п. број 6446/2 к.о. 
Бијељина 1, зв. улица Светозара Ћоровића површине 16 м2 
уписане у Посједовни лист број 1073 к.о. Бијељина 1 у коме 
је Град Бијељина уписан као посједник са дијелом посједа 
1/1.
 Наведеној парцели одговара дио старе грунтовне 
парцеле број 2330 к.о. Бијељина 1, која се налазила у Исказу 
1 за к.о. Бијељина, и за коју не постоји зк уложак. 
 
 У Закључку број 21.12/714.2-1043/19 од 08.01.2020. 
године који је издала Републичка управа за геодетске и 
имовинско правне послове Бања Лука, подручна јединица 
Бијељина, Земљишнокњижна канцеларија, а на захтјев Града 
Бијељина за издавањем зк улошка, наведено је да је немогуће  
извршити увид и издати зк извадак за парцелу к.п. број 2330 
к.о. Бијељина због оштећености књиге.

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-672/20 од 
27. фебруара 2020. („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 22/20) укинут је статус јавног добра у општој употреби 
на парцели означеној као к.п. број 6446/2 к.о. Бијељина 1. 

Члан 2.
 Продаја непосредном погодбом врши се ради 
обликовања грађевинске честице на грађевинском земљишту 
које се налази у Бијељини, у улици Светозара Ћоровића 
бр.1  на парцели означеној као к.п. број 1945/1 уписане у 
ЗК уложак број 5757 к.о. Бијељина 1 и Лист непокретности  
број 5967 к.о.Бијељина 1, посјед и власништво Нешковић 
(Душана) Раде из Горњег Драгаљевца, Бијељина. Површина 
која улази у грађевинску парцелу је 16 м2.
 

Члан 3.
 Према Обавештењу о могућностима и условима 
изградње објеката и уређења простора издато од Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина број 
02/2-363-50/19 од 05.12.2019. године, катастарска парцела 
к.п. број 1945/1 к.о. Бијељина 1 заједно са мањим дијелом 
сусједне парцеле са источне стране чини грађевинску 
парцелу, на којој је планирано задржавање постојећих 
објеката (породично стамбени/стамбено пословни и 
пословни објекат комерцијалне дјелатности).

 Према Регулационом плану „Калтиновача“ у 
Бијељини (“Службени гласник Општине Бијељина“, број: 

6/12) у чијем се обухвату налази предметна локација, 
односно катастарска парцела, грађевинску парцелу поред 
катастарске парцеле означене као к.п. број 1945/1 к.о. 
Бијељина 1 чини и дио к.п. број 6446 к.о. Бијељина 1.

Члан 4.
 На основу Налаза о извршеној оквирној процјени 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина број И-338/20 
од 10.06.2020. године,  продајна вриједност земљишта 
означеног као к.п. број 6446/2 к.о. Бијељина 1 износи 50 
КМ/м2, што за површину од 16 м2 укупно износи 800 КМ, 
који износ Нешковић (Душана) Радо треба да исплати Граду 
Бијељина.
                                                                   

Члан 5.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о купопродаји  непокретности из члана 1. 
ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкове нотарске обраде уговора, као и провођење 
истог у Евиденцијама о непокретностима сносиће купац, 
Нешковић (Душана) Радо.

Члан 6.
 На  некретнини  из члана 1. ове Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина извршиће 
промјена уписа  у корист купца.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-36/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 6. став 1. и члана 8. став 2. Одлуке 
о овлашћењима за закључивање вансудског или судског 
поравнања  („Службени  гласник Општине Бијељина“, 
број: 19/09 ), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16), члана 39. став 2. тачка (2)  и  43) Статута Града  
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна 2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
СУДСКОГ ПОРАВНАЊА У ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ 
ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ У БИЈЕЉИНИ ВОДИ 
ПОД БРОЈЕМ 80 0 В 115149 20 В ПО ПРИЈЕДЛОГУ 
ПРЕДЛАГАЧА АД “КОМУНАЛАЦ“  ИЗ БИЈЕЉИНЕ 
ПРОТИВ ПРОТИВНИКА ПРЕДЛАГАЧА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, РАДИ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА 

ЕКСПРОПРИСАНЕ НЕКРЕТНИНЕ

Члан 1.
 Даје се сагласност на закључење судског поравнања 
у предмету који се пред Основним судом у Бијељини води 

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
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к.о. Чађавица Доња у коме је Јовановић (Јове) Милан уписан 
као посједник са дијелом посједа 1/1.
Парцела к.п. број 1498 к.о. Доња Чађавица одговара дијелу 
старе грунтовне парцеле број 83, а парцела к.п. број 1499/1 
одговара дијелу старих грунтовних парцела број 83 и 84  
уписаних у зк. уложак број 87 к.о. Чађавица Доња у коме 
је  Јовановић (Јове) Милан уписан са правом сусвојине и 
дијелом 13207/191790, без терета.
 - к.п. број 1497, Ступањ, воћњак 3. класе, површине 
2326 м2, уписане у Посједовни лист број 1090 к.о. Чађавица 
Доња, у коме је Јовановић (Бранка) Савка и Васић (Бранка) 
Љубица уписане као супосједници и дијелом од по 1/2. 
Наведена парцела одговара старој грунтовној парцели к.п. 
број 83 уписане у зк. уложак број 87 к.о. Чађавица Доња у 
коме је Јовановић Антанасковић (Бранко) Савка уписана са 
правом сусвојине и дијелом 93190/790272 и др.

 Непокретности   из  става 1. овог  члана  стичу  се  
ради проширења  мјесног гробља  у Ступњу.

Члан 2.
 Према  Налазу   ЈП  «Дирекција  за развој  и  изградњу  
града» д.о.о. Бијељина број  И-350/20 од 12.06.2020. године, 
тржишна вриједност земљишта означеног као к.п. број 
1497,1498 и 1499/1 к.о. Чађавица износи 4,00 КМ/м2, што 
за к.п. број 1947 површине 2326 м2 износи 9 304,00КМ, 
за парцеле  к.п. број 1948 и 1499/1 укупне површине 4139 
м2 износи 16 556,00 КМ, а који износ ће Град Бијељина 
исплатити уписаним власницима након потписивања 
уговора.

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке закључи  код нотара Уговор о 
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште 
замјеника у Бијељини.
 Трошкове  нотарске  обраде  Уговора  о 
купопродаји и књижења  истог у  јавним  евиденцијама о  
непокретностима,  сноси  Град  Бијељина.

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

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

Број: 01-022-38/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона 
о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. 
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса 

под бројем 80 0 В 115149 20 В по приједлогу предлагача А.Д. 
“Комуналац“  из Бијељине против противника предлагача  
Града Бијељина,  ради утврђивања накнаде за експроприсане 
некретнине означене као к.п. број 3833/4 зв. „Расадник“ 
у нарави нива 1. класе површине 9 179 м2 уписане у л.н. 
број 794 к.о. Бијељина у име корисника А.Д. “Комуналац“ 
Бијељина са дијелом  1/1 а којим по земљишним књигама 
одговара парцела истог број и површине уписана у зк.ул.
број 770 к.о. Бијељина 2 са правом својине у корист А.Д. 
“Комуналац“ Бијељина са дијелом 1/1  , на износ од 30,00 
КМ/м2 у складу са Налазом вјештака пољопривредне 
струке Продановић Радомира из Бијељине,  што за наведену 
површину износи 275.370,00 КМ.
 Наведене некретнине су потпуно експроприсане 
у сврху изградње објекта у области спорта- источне 
трибине и помоћног терена у склопу комплекса стадиона 
„Радник“ Бијељина. Закључењем судског поравнања 
под условима из ове Одлуке, предлагач се одриче свих 
будућих потраживања по наведеном основу. У наведеном 
ванпарничном поступку,  свака странка сноси своје 
трошкове.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се  
Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника  
у Бијељини , које ће, у својству законског заступника Града 
Бијељина, у складу са Законом  закључити судско поравнање 
и провести све потребне радње у циљу реализације наведене 
одлуке.

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

Број: 01-022-37/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 
1. и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), члана 39. став (2)  тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),  
Скупштина Града  Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна 2020. године, донијела је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНОЈ КАО K.П.  БРОЈ 1497, К.П. БРОЈ 1498 И К.П. 

БРОЈ 1499/1,  К.О. ЧАЂАВИЦА ДОЊА

Члан 1.
 Овом  Одлуком  стиче  се  својина  на  
непокретностима означеним  као:

 - к.п. број 1498, зв.Брдо, воћњак 3. класе, површине 
1974 м2, 
 - к.п. број 1499/1, зв.Брдо, воћњак 3. класе, 
површине 2165 м2, обје уписане у Посједовни лист број 153 
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за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12) и члана  39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. 
сједници одржаној дана 18. јуна 2020. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 3581/2 

К.О. СУХО ПОЉЕ

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом 
(у даљем тексту: лицитација), продаја  непокретности у 
својини Града Бијељина, означене као:

 - к.п. број 3581/2, зв. Жељ. станица, њива 1. класе, 
површине 348 м2, уписане у Посједовни лист број 1390 к.о. 
Сухо Поље, у коме је Град Бијељина уписан као посједник са 
дијелом посједа 1/1, а што одговара дијелу старе грунтовне 
парцеле број 1456 уписане у зк. улошку број 1172 к.о. Сухо 
Поље у коме је са правом сусвојине уписана Општина 
Бијељина и дијелом 3005/88229, без терета.

 Члан 2.
 Почетна продајна вриједност земљишта из члана 
1. ове Одлуке према Мишљењу ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој града“ д.о.о. Бијељина у налазу број: И- 341/20 од 
10.06.2020. године, износи  30,00 КМ/м2.

 Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су дужни 
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне 
цијене, на јединствени  рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступк, 
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену наведених некретнина учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу 
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће градска  Комисија за спровођење  
јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  
грађења непокретности  у  својини  Града Бијељина.

 Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у 
„Семберским новинама“, „Независним новинама“, Огласној 
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници Града 
Бијељина. 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 

мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.                                                               

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе – уговора о 
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-39/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11 и 106/15), члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. 
Одлуке о висини боравишне таксе која се плаћа на подручју 
града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
3/16), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године донијела је 

И З М Ј Е Н Е  П Р О Г Р А М А
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 
I

 Члан III  Програма коришћења средстава 
прикупљених на рачуну посебних намјена по основу 
прихода од боравишне таксе за 2020. годину („Службени 
гласник Града Бијељина бр. 24/19 и 3/20), мијења се и гласи:

 „План утрошка:
 
 Средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу наплаћене боравишне 
таксе, Туристичка организација Града Бијељина планира 
да   користи за програмске активности на промоцији и 
унапређењу области туризма, за реализацију сљедећих 
пројеката и активности:
 
 1. Израда пропагандног материјала ....... 6.000,00 КМ
 2. Реализација активности на промоцији и 
унапређењу туризма града Бијељина – помоћ за куповину 
возила за туристичке потребе (туристички возић) .................
...................................................................................... 50.000,00 КМ
 3. Манифестација „Пантелински дани“ .......................
...................................................................................... 13.000,00 КМ
 4. Манифестација „Златни котлић“ ..... 12.500,00 КМ
 5. Манифестација „Умјетничка колонија“ ..................
...................................................................................... 14.000,00 КМ
 6. Манифестација „Митровдански вашар“ .................
........................................................................................ 2.500,00 КМ
 7. Учешће на манифестацијама и сајмовима у земљи 
и окружењу .............................................................. 12.000,00 КМ“

II
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
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на основу Програма управљања који подноси управљач 
заштићеним стаништем „Громижељ“ на основу проведеног 
јавног позива одјељења.

Члан 6.
 Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине и Одјељење за друштвене 
дјелатности ће на крају године у оквиру свог извјештаја  
сачинити и извјештај о утрошку наведених средстава који 
ће доставити Скупштини Града на усвајање као и Одјељењу 
за пољопривреду.

Члан 7.
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-41/20 
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) и члана 39. став 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној 
дана 18. јуна 2020. године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО 
ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ У 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене 
закупнине за пољопривредно земљиште у својини 
Републике за 2020. годину.

Члан 2.

 Расположива средства:
 Планирају се прикупити следећа средства:

 - од промјене намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе ....................................... 291.000,00 КМ

 - од закупа пољопривреног земљишта у својини 
Републике .................................................................. 39.000,00 КМ
 
 - Укупно планирана средства .............. 330.000,00 КМ 

Члан 3.

 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу промјене 
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште 
у својини Републике, користе се за следеће намјене:
 - Уређење пољопривредног земљишта 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-40/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 89. став 7. и 8. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13) 
и члана 39. став 2) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и прибављене 
Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде број:12.06.2-332-165/20 од 21. фебруара 
2020. године, Скупштина Града Бијељина, на 37. сједници 
одржаној дана 18. јуна 2020. године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД 
НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 

СОРТИМЕНАТА У 2020. ГОДИНИ 

Члан 1.
 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2020. години.

Члан 2.

 Расположива средства:
 Од продаје шумских дрвних сортимената у 2020. 
године планирају се прикупити средства у износу до                                                                    
3.000,00 КМ

Члан 3.

 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2020. године планирају се 
користити за следеће намјене: развој неразвијених дијелова 
града и то:

 - одржавање инфраструктуре (локалних и 
некатегорисаних путева) ......................................... 2.500,00 КМ 
 - средства за финансирање програма удружења 
грађана од општег интереса за Град Бијељина (заштита и 
развој Заштићеног станишта „Громижељ“) ........... 500,00 КМ

Члан 4.
 Наведена средства су планирана на ставци 
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење 
ударних рупа Одјељења за стамбено - комуналне послове 
и заштиту животне средине, и на ставци Средства за 
финансирање програма удружења грађана од општег 
интереса за Град Бијељина Одјељења за друштвене 
дјелатности.

Члан 5.
 Средства ће користити Одјељења за стамбено - 
комуналне послове и заштиту животне средине а на основу 
проведених поступака јавне набавке и плана радова, иста 
реализовати, односно Одјељење за друштвене дјелатности 
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мелиорацијама;
 - Текуће одржавање ХМС са припадајућом 
инфраструктуром   240.000,00 КМ
 - уређење појаса поред  канала ХМС (шљунчање и 
гредерисање путева поред ХМС) ......................... 60.000,00 КМ
          -  каналисање поред пољопривредног земљишта у 
мјесним заједница у циљу одвођења вишка пaдавина које 
имају штетно дејство на пољопривредно земљиште као и 
уградња бетонских цијеви на истом, мањи ургентни захвати 
24.000,00 КМ
 - геодетско смимање терена на каналима ХМС ради 
измуљавања 6.000,00 КМ
 - Укупно за мелиорације ...................... 330.000,00 КМ

Члан 4.
 Наведена средства су планирана на ставци Средства 
за санацију и одржавање водотокова и водопривредних 
објеката.

Члан 5.
 Средства ће се дозначавати на рачун ЈП „ВОДЕ“ 
Бијељина, на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2020. 
годину и Захтјева ЈП „Воде“ а које ће на основу проведених 
поступка јавне набавке и плана радова иста реализовати.

Члан 6.
 ЈП „ВОДЕ“ обавезно је квартално извјештавати 
Одјељење за финансије и Одјељење за пољопривреду о 
утрошку средстава, а на крају године сачинити детаљан 
извјештај који ће доставити Скупштини Града на усвајање 
као и наведеним одјељењима.

Члан 7.
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-42/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 16. став (1) Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 39. став (2) тачка 9) 
и 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 9) и 43) Статута  Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број, 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
37. сједници одржаној 18. јуна 2020. године, донијела је

П Р О Г Р А М
МЈЕРА СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

 I. Опште одредбе

  У складу са чланом 7. став (3) Законао заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17), заштита становништва од 
заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, 
ванредних и осталих мјера за спречавање и сузбијање 

заразних болести. Опште мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести спроводе се континуирано, а обухватају 
између осталог спровођење дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације (ДДД) на јавним површинама, насељеним 
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, 
објектима за производњу и прометхране и предмета опште 
употребе, те сировина за њихову производњу, односно 
средствима намијењеним за њихов превоз, објектима и 
просторима за одлагање отпадних материја, објектима 
здравствених установа, објектима и средствима јавног 
саобраћаја, стамбеним објектима и двориштима, мјестима 
јавног окупљања и задржавања људи и осталим објектима 
привредних друштава, других правних и физичких лица.
Систематска превентивна ДДД као општа мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести спроводи се у циљу 
осигурања здравља становништва, уклањања узрочника 
заразних болести и извора заразе, смањења могућности 
преношења обољења, те унапређења хигијенских услова 
живота становништва.

ДДД  подразумијева сложене пажљиво планиране  мјере 
уништавања микроорганизама, те сузбијања штетних 
инсеката и штетних глодара са коначним циљем постизања 
смањења, заустављања раста и размножавања или потпуног 
уклањања присуства микроорганизама, штетних инсеката и 
штетних глодара.

 Основни показатељи цјелокупне заштите у 
објектима су:
 
 - Одржавање хигијене површина и простора;
 - Санација површина и простора;
 - Отклањање услова за раст и размножавање 
микроорганизама, те отклањање извора хране и заклона 
који погодују размножавању штетних инсеката и штетних 
глодара;
 - Спровођење потребних грађевинско-техничких 
захвата којима ће се створити неповољни услови за улажење, 
задржавање и размножавање шетних инсеката и штетних 
глодара;
 - Примјена физикалних мјера;
 - Спровођење оптималних микроклиматских 
услова;
 - Примјена биоцида који дјелују на циљану 
контаминирану тј. Инфестирану површину односно на 
одређене микроорганизме, штетне инсекте и глодаре.

 II. Спровођење мјера ДДД

 Обавезна превентивна ДДД као општа мјера 
заштите становништва од заразиих болести спроводи се у 
складу са Правилником о начину обављања дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације („Службени гласник Републике 
Српске“, број 118/18) и Правилником о условима и поступку 
за утврђивање услова који се односе на кадар, простор и 
опрему и о висини трошкова за утврђивање испуњености 
услова за овлашћеног извођача („Службени гласник 
Републике Српске“ број 118/18).

  Обавезну ДДД током цијеле године спроводе 
здравствене установе и друга правна лица, ако за обављање 
те дјелатности имају рјешење Министра здравља и социјалне 
заштите Републике Српске.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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мјесту и начину спровођења обавезне превентивне ДДД, 
издати писмена упутства о општим и посебним мјерама 
заштите и безбједности (сигурности) за становништво и 
раднике који обављају ДДД.
  
 У складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести, правна и физичка лица која су корисници 
објеката под санитарним надзором обавезна су омогућити 
спровођење обавезне превентивне ДДД као опште мјере 
за спречавање и сузбијање заразних болести. Свако 
онемогућавање спровођења обавезне превентивне ДДД 
као опште мјере треба се кажњавати у складу са казненим 
одредбама Закона о заштити становништва од заразних 
болести.

  Контролу и евалуацију спровођења систематске 
превентивне ДДД врши Институт- Закон о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17), члан 16. став (5).

  Према важећем Закону о заштити становништва од 
заразних болести члан 16. став (6) овлашћени извођач ДДД 
послова дужан је да од Института, о свом трошку прибави 
оцјену успјешности извршене систематске дезинсекције 
и дератизације. Висину и начин плаћања ових трошкова 
доноси Управни одбор Института.

 III.  Ситуација и потребе

 Штетни иисекти и штетни глодари чије је 
систематско сузбијање  одјавно здравствене важности за 
Републику Српскусу:

 а) Преносиоци узрочника заразних болести   

 Комарци, чији је епидемиолошки значај у томе што 
могу бити преносиоци узрочника маларије, денге, жуте 
грознице, арбо вирусних грозница ифилиријазе;
 Муве, које могу преносити узрочнике салмонелоза, 
шигелоза, ентеро вирусе, вирусе хепатитиса А, јајашца 
цријевних паразита;
 Буве, које имају епидемиолошки значај као 
преносиоци узрочника туларемије, хеморагичнегрозницеса
бубрежнимсиндромом, муриногпјегавца, руралне и урбане 
куге,  као узрочници алергијског дерматитиса;
 Флеботоми (невиди) имају епидемиолошки 
значај као преносници папатачи грознице и кожне и 
висцералнелајшманијазе.

 б) Механички преносиоци микроорганизама и 
узрочници алергијских реакција

 - Жохари (бубашвабе, буберуси), који су механички 
преносиоци узрочника гастроинтестиналних инфекција, 
дизентерије, трбушног тифуса и узрочника многих других 
заразних болести. Њихова присутност у просторијама у 
којима се припрема или чува храна омогућава им контакт 
са вехикулумом преко којих инфективне агенсе могу 
пренијети на човјека.
 - Мрави су такође механички преносиоци низ 
апатогених бактерија, посебно у болницама (фараонски 
мрав). Остале врсте нису епидемиолошки значајне.

 Током спровођења обавезне превентивне ДДД 
за сваку врсту и у сваком поступку извођач је обавезан 
израдити:

 1. Преглед површина и простора, и то:

 - Одредити стање површина и простора у односу 
на онечишћење микроорганизмима и присутност штетних 
инсеката и штетних глодара,
 - Утврдити степен инфестације и насталу штету,
 - Одредити врсту узрочника штете и одредити мјере 
са којима ће се смањити, зауставити размиожавање или 
потпуно уклонити присуство микро организама, штетних 
инсеката и штетних глодара,

 2. Израдити документацију:

 - Написати препоруке и приједлог за спровођење 
врсте мјера обавезне превентивне ДДД,
 - Написати препоруке за мјере санације околине и 
накритичним тачкама,
 - Написати препоруке за едукацију (написати и 
подијелити упутства и летке).

 3. Урадити План спровођења мјера обавезне ДДД 
који треба да садржи:

 - Опис мјере која се спроводи,
 - Детаљно разрађен просторни распоред рада и 
рокове обављања мјера,
 - Начин обраде површина, простора или објеката 
примјеном једне или више мјера,
 - Мјере опреза, заштиту особља, простора, објеката 
и околине,
 - Приједлог додатних мјера за извршење поправки у 
току спровођења мјера
 - Обавезне превентивне ДДД (допунска обрада или 
промјена мјере),
 - пописница, објеката или простора у којима се 
мјера спроводи,
 - вријеме почетка и завршетка,
 - начин обавјештавања грађана, здравствене 
службе, санитарне инспекције и других,
 - попис радника у екипама,
 - средства и опрема која ће се користити, те опис 
технолошке примјене,
 - спроведене мјере заштите околине.

  План спровођења (Оперативни план) се прије 
извршења подноси на сагласност Јавној здравственој 
установи Институту за јавно здравство (у даљем тексту: 
Институт) Према члану 16. став (3) Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број 90/17), јединица локалне управе 
дужна ја да о свом трошку прибави сагласност Институтана 
План систематске превентивне дезинсекције и дератизације, 
а висину и начин плаћања трошкова давања сагласности 
доноси посебном одлуком Управни Одбор Института. План 
спровођења на који је дата сагласнот Института, се обавезно 
доставља локалној здравственој инспекцији.

 Извођачи обавезне ДДД дужни су на вријеме 
обавијестити становништво и друге субјекте о времену, 
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 в) Штетни  глодари

 - Црни пацов (Rattusrattus),
 - Пацов плодојед (Rattus rattus var. frungivorus),
 - Александријски пацов (Rattus rattus var.alexandri-
nus),

 - Сиви пацов или пацов селац (Rattus norvegicus),
 - кућни миш (Mus musculus domesticus),
 - други штетни глодари ( п о љ с к и м и ш , 
волухарица).

 Епидемиолошки значај: Штетни глодари су 
резервоари и/или преносиоци узрочника читавог низа 
заразних болести као што су: куга, вирус нехеморагичне 
грознице, хеморагичн агрозница са бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, мурини пјегавац, токсоплазмоза, 
лајшманијаза, самонелозе, трихинелоза, трипаносомијаза, 
болест пацовског угриза (Sodoku), бјеснило,итд.

 IV.  Сврха Програма мјера

  Програм мјера заштите становништва од 
заразних болести који предлаже Институт израђује се 
као општи Програм на основу којег се израђује детаљно 
разрађени Програм спровођења превентивие ДДД са свим 
карактеристикама подручја, тебиологије и етиологије 
штетних инсеката и глодара специфичних за одређено 
географско подручје.

 Поштујући све елементе из усвојеног Програма 
мјера за РепубликуСрпску, трајно и успјешно сузбијање 
микроорганизама, штетних инсеката и штетних глодара 
у објектима под санитарним надзором увијек се обавезно 
треба спроводиит у три основна корака:

 фаза систематског биљежења свих објеката под 
санитарним надзором у сврху утврђивања почетног степена 
инфестације и услова који је подржавају,

 фаза интензивног спровођења мјера ДДД утврђених 
инфестација, исправљање недостатака у санитацији и 
околини и провјера постигнутих резултата,

 фаза одржавања како би се осигурала трајност 
постигнутих резултата уз сталан увид и систематско 
праћење (мониторинг), те анкета корисника ДДД мјера ради 
евалуације интервенције.

V. Општи нацрт спровођења Програма мјера  ДДД

  Рокови  и динамика превентивних мјера ДДД као 
општих мјера за поједине објекте под санитарним надзором 
су одређени, ради одржавања степена инфестацијана 
оптималном нивоу, а они као што видимо у табели бр. 1. су 
сљедећи:
 Табела број 1, Рокови и динамика превентивних 
мјера ДДД као општих мјера за поједине објекте под 
санитарним надзором
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 - током елементарних непогода;
 - током излива канализације;
 - током масовних скупова;
 - током пролијевања или расипа инфективног 
материјала, током збрињавања инфективног отпада.

 B. ДЕЗИНСЕКЦИЈА

  Превентивна систематска дезинсекција као општа 
мјера подразумијева механичке, физичке, биолошке и 
хемијске мјере које се спроводе са циљем: спречавања 
задржавања и размиожавања штетних инсеката, смањења 
популације штетних инсеката, те одржавања популације 
штетних инсеката на биолошки прихватљивом минимуму 
ради осигурања квалитетних хигијенских и санитарно- 
техничких услова.

 Обавезна против епидемијска дезинсекција као 
посебна мјера подразумијева механичке, физичке, биолошке 
и хемијске мјере. Обавезна превентивна дезинсекција као 
посебна мјера спроводи се на површинама, просторима или 
објектима који подлијежу санитарном надзору а предузима 
се у ванредним ситуацијама:

 - ако постоји повећан ризик преношења заразних 
болести које преносе штетни инсекти;
 - на основу епидемиолошких индикација;
 - ако популација штетних инсеката пређе праг 
штетности;
 - ако се одреди штета на залихама хране настала 
дјеловањем штетних инсеката;
 - ако су у санитарном надзору уочене неправилности 
у одржавању објеката које погодују развоју штетних 
инсеката;
 - током елементарних непогода и
 - током масовних скупова, спортских и осталих 
манифестација.
 a. Чланконошци (Аrthropoda), начин сузбијања
 Комарци и невиди (флеботоми)

 Сузбијање комараца као и других вектора заразних 
болести треба радити плански, организовано и дугорочно. 
Ефикасно сузбијање комараца је вишегодишњи организован 
и непрекидни програм сузбијања, који између осталог 
подразумијева мјере узорковања и процјене бројности 

 Напомена: Епидемиолошке индикације утврђује 
Институт и Републичка здравствена инспекција у циљу 
континуираног надзора над појавом и ширењем заразних 
болести.
  Прије почетка обављања дезинфекције и 
дезинсекције у објектима у којима се налазе намирнице, 
треба заштити намирнице од могућег онечишћења, као 
и примијенити биоциде који не остављају мирисе на 
прехрамбеним производима.
  При обављању дератизације у просторима у којима 
се обавља производња или промет намирница, отровне 
меке треба поставити у посебно заштићене, затаворене и 
означене кутије уз вођење евиденције о шеми постављања, 
да би се намирнице заштитиле од случајног или намјерног 
онечишћења.
  Ако се дератизација обавља у објектима у којима 
се налазе расуте намјернице,треба сакупити остатке мека 
након спровођења поступка дератизације.

 A. ДЕЗИНФЕКЦИЈА

  Превентивна дезинфекција као општа мјера 
подразумијева механичке, физичке и хемијске мјере које 
се спроводе у свим објектима јавне намјене који подлијежу 
санитарном надзору. Превентивна дезиифекција као општа 
мјера спроводи се према утврђеном плану, а посебно прије 
прве употребе објекта јавне намјене или након дужег 
некориштења, а прије поновне употребе. Објекти јавне 
намјене под санитарним надзором у којима је споведена 
обавезна превентивна дезинфекција као општа мјера 
могу се поново употребљавати након издане потврде о 
микробиолошкој чистоћи коју издаје овлаштена установа.
  Обавезна превентивна дезинфекција као посебна 
мјера подразумијева механичке, физичке и хемијске мјере 
које се спроводе на површинама, просторима и објектима 
који подлијежу санитарном надзору, а предузимајусе у 
ванредним ситуацијама:
 
 - ако настану услови или се повећа ризик 
преношења заразних болести на основу епидемиолошких 
индикација;
 
 - ако су у санитарном надзору одређене 
неправилиости у одржаавњу површина, простора или 
објеката које погодују развоју микроорганизама;
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популације комараца, те на основу спознаје ових и других 
релевантних фактора и њихово сузбијање. Сузбијање 
комараца спроводи се као превентивна мјера у складу 
са Програмом мјера, у Републици Српској је присутно 
педесетак врста комараца од којих су најавжније Аnopheles, 
Aedes и Culex, а њихова заступљеност је различита зависно 
од географског подручја, климатских, еко биолошких и 
других услова. Институт би требао континуирано током 
године прикупљати податке о присуству комараца у 
Републици Српској, односно спроводити организовани 
мониторинг.
  
 Методом мониторинга одраслих комараца требала 
би се израдити база података која мора садржавати:
 
 - врсту комараца и њихова легла,
 - тренутну бројност и сезонску динамику узимајући 
у обзир географске карактеристике мониторираног 
подручја, те еколошке факторе као што су падавине, 
водостај ријека, температура, влажност ваздуха итд,
 - евиденцију те картографисање легла комараца, 
као и свих стајаћих вода, те ретенција воде у којима је могућ 
развој комараца,
 - процјену потреба за сузбијањем,
 - дојаве грађана о присуству комараца,
 - оцјену евентуалних здравствених посљедица на 
становништво.

  Сузбијање комараца спроводи се на три нивоа, 
водећи сталну бригу о очувању биолошке разноликости 
подручја (биодиверзитет):
  1. Поступци санације који се базирају на 
систематском уклањању или смањивању услова за развој и 
размножавање и уклањање еколошких нишана подручјима 
провођења програма сузбијања. У том смислу систематски 
се прати и биљежи катастар видљивих и скривених вода- 
легла стадијума ларви помоћу различитих поступака 
санације затрпавање, повећање проточности стајаћих вода, 
уклањање чврстог отпадапог одногза накупљање воде, 
те сестручним упутствима код локалног становништв 
анастоје уклонити сва могућа мјеста њиховог задржавања 
до прихватљивог нивоа;
  2. Биолошке мјере сузбијања:
  а) Постићи ефикасно сузбијање увођењем гдје је то 
могуће предатора ларви комараца рибице Гамбус иаафинис у 
различите сталне водене накупине (локве, баре, стајаћице), 
што доприноси очувању човјекове околинете биолошке 
разноликости;
  б) Примјеном биоцидних орепарата на бази Ba-
cillus thurigiensis var. Izraelensis у течном облику, облику 
гранула, прашка или споро отпуштајућих брикета, ручном 
примјеном или поступцима прскања или гранулисањаса 
возила, чамаца или хеликоптера, динамиком извођења сваке 
3 седмице у сезони без икакаве штете за нециљне врсте у 
чистим или обраслим водама;

 3.Хемијске мјере сузбијања:
  а) Примјеном регуалтора раста у облику течности, 
гранула или споро отпуштајућих брикета без штета за 
нециљне врсте у чистим водама,
  б) Примјеном инсектицидних ларвицида у облику 
растворљивих прашака, текућина, гранула или компреса, 
за обраду различитих водених накупина и реципијената 

(локве, дренажни канали, баре, стајаћице), мочварно тло, 
поплављене ливаде, против пожарни резервоари воде, 
канализациони отвори, таложници канализационог 
система, те септичке јаме, зависно о проточности сваке 3-4 
седмице примјеном прскалица, гранул а то раили ручно из 
возила, чамаца или пјешке према упутсвту произвођача, 
те врсти, намјени, степену загађености и дубини водених 
површина. Сваки водоспремник или стајаћа вода која 
стоји 10-ак дана може представљати легло ларви комараца. 
Систематске ларвицидне мјере сузбијања су ефикасније у 
односу на бројност популације и еколошки су прихватљивије 
у смислу очувања биолошке разноликости корисне фауне у 
односу на адултицидни третман.
  в) Адултицидни третман – то је метода избора у 
складу са процјеном епидемиолошке службе Института у 
случајевима систематског сузбијања комараца, као допуне 
ларвицидном третману. Проводи се поступцима:
 - резидуалног прскања (запрашивање) затворених 
простора,
 - хладног замагљивања са земље при чему су 
еколошки најприхватљивији водени раствори инсектицида,
 - топлог замгљивања са земље за обраду мањих 
или већих циљаних површина. Топло замагљивање већих 
размјера треба искључиво спроводити изван насељених 
мјеста.

 Код спровђења адултицидних поступака потребно 
је испунити сљедеће услове:
 а) Обраду инсектицидним аеро солима вршити 
у сумрак или свитање дана, при вјетру испод 4 кт на час, 
ноћним температурама изнад 15 степени целзијуса и при 
могућој високој влажности ваздуха. Сви адултицидни 
поступци су неселективни, погађају све тренутно присутне 
врсте инсеката и због тога битно нарушавају биолошку 
равнотежу оптерећујући околину штетним материјама, 
док дуготрајном примјеном доводе до угрожавања 
биодиверзитета;
  б) Становништво обавијестити о планираном 
спровођењу мјера, активној супстанци, времену, циљу, те 
могућим ризицима за категорије обољелих становника, а 
посебно пчеларима нагласити ризик за пчеле;
  в) Примјена сезонских једнократних адултицидних 
мјера против комараца има веома слаб учинак у односу на 
уложени новац, те се те мјере не могу сматрати ни економски 
оправданим, посебно што се на тај начин погађа само врх 
бријега адултицидне популације, остављајући очуваним 
ларве у свим доступним воденим реципијентима, Осим тога 
то представља знатну опасност за све нециљне врсте ноћних 
инсеката, а посебно за њихове предаторе што, с обизром 
на незнатну ефикасност, а широки спектар дјеловања 
представља знатнуеколошку штету.
 Сузбијање невида – незахтијева посебне мјере, 
пошто свака дезинсекција (комарци, муве) представља 
уједно и поступак сузбијања невида. У случајевима појавео 
бољења која они преносе (кожна и висцералналајшманијаза, 
папатачи грозница), с обзиром на мали пречник кретања 
ових врста потребно је урадити дезинсекцију резидуалним 
средством у околини десет метара од стамбених зграда 
посвећујући  пажњу тамним, хладнијим просторима, 
рупама, пукотинама, полу пећинама, шталама и објектима 
за смјештај перади у којима бораве невиди.
  Рокови, динамика и начин спровођења дезинсекције 
за друге врсте чланко ножаца прописане Прогармом мјера, 
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санитарног инспектора утврди појава бува као јавно 
здравствени проблем или узнемиравање особа досежезнатне 
размјере, тада се сузбијање бува проводи као обавезна 
противепидемијска дезинсекција, као посебна мјера.

 C. ДЕРАТИЗАЦИЈА

  Превентивна систематска дератизација, као општа 
мјера подразумјева механичке, физичке и хемијске мјере 
које се спроводе са циљем:
 - Спречавања улажења, задржавања и 
размножавања штетних глодара,
 - Смањења популације штетних глодара и
 - Одржавања популације штетних глодара на 
биолошки прихватљивом минимуму ради осигурања 
квалитетних хигијенски и санитарно-техничких услова 
у објектима, просторима и на јавним површинама под 
санитарним надзором.

 Обавезна против епидемијска дератизација, као 
посебна мјера подразумјева механичке, физичке и хемијске 
мјере које се спроводе на површинама, просторима 
или објектима који подлијежу санитарном надзору, а 
предузимају се у ванредним ситуацијама:
 - Ако постоји повећан ризик преношења 
заразних болести које преносе штетни глодари на основу 
епидемиолошких индикација,
 - Ако популација штетних глодара пређе праг 
штетности,
 - Ако се одреди штета на залихама хране настале 
дјеловањем штетних глодара,
 - Ако су у санитарном надзору уочене 
неправилности у одржавању објеката које погодују развоју 
штетних глодара,
 - Током елементарних непогода и
 - Током масовних скупова, спортских и осталих 
манифестација.

  Мјере дератизације укључују праћење услова за 
развој штетних глодара, биљежење појава штетних глодара, 
излагање затворених мека (родентицида), трајно праћење 
степена инфестације, те трајно предузимање свих осталих 
мјера које доводедо смањења броја глодара.
  Мјере дератизације спроводе се у двије систематске 
акције. Прољетна акција дератизације спроводи се током 
марта, априла и маја, а јесења током септембра, октобра и 
новембра. Обје акције спроводе се у складу са Програмом 
обавезне превентивне систематске дератизације на подручју 
Републике Српске који доноси Институт. Овим Програмом 
су регулисани: простори и објекти који дератизација 
обухвата, динамика и рокови извођења, мјерезаштите и др.
  Између прољетне и јесење дератизације извођачи 
су дужнио бављати сузбијање штетних глодара према 
позивима грађана, налогу надлежне санитарне инспекције 
и по дојави епидемиолошке службе Института.

 VI. Избор средстава за спровођење мјера ДДД
  
 Избор средстава (биоцида) за спровођење мјера 
ДДД врши се у складу са Правилником о врстама биоцида 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 3/10), односно 
за обављање ДДД користе се средства која су дозвољена 
у Републици Српској. Овим Правилником биоциди се 

избор, врста и облик формулације биоцидиих препарата, те 
мјере опреза одређују се Програмом мјера на основу:

 - претходног надзора односио стручног извиђања 
Института на свим површинама, просторима и објектима 
под санитарним надзорм,
 - утврђивања врсте штетних чланко ножаца, те 
биолошких и еколошких карактеристика,
 - степена проширености и мјеста 
инфестацијештетних чланконожаца,
 - увида о својствима и намјени објекта под 
санитарним надзором.

 Муве
  Сузбијање мува у свим објектима јавне намјене 
који подлијежу санитарном надзору, гдје се припрема храна 
за крајњег корисника или у објектима гдје је потребан 
висок ниво хигијене, као што су болнице спроводи се као 
превентивна дезинсекција, као општа мјера у складу са 
Програмом мјера. У случају појаве заразне болести за коју 
се утврдило да су муве преносници узрочника те болести 
спроводи се обавезна против епидемијска дезинсекција, као 
посебн амјера.
  Ефикасно сузбијање мува је систематски 
организовани вишегодишњи програм који у себи садржава 
утврђивање изворишта, узорковање, процјену бројности и 
правца кретања односно миграције, те у складу са стеченим 
спознајама одређивање методе борбе.
  
 Сузбијање се спроводи на више начина:
 1. Санитација околине;
 2. Сузбијање мува инсектицидима, и то:
 - сузбијање ларви,
 - обрада узгојних мјеста ларвицидима;

 3. Сузбијање одраслих облика
 - Обрада почивалишта мува резидуалнимин 
сектицидима,
 - Уношење токсичних материја на почивалишта 
мува,
 - Привлачење мув апомоћу атрактивних хранљивих 
отровних мамаца,
 - Обрада затворених и отворених простора.
 - Поступци код ројења мува.

  Код ројења мува врсте Sepsis sp. Или Dro-
zophilla sp. у појединим годинама ако то представља 
узнемиравајући проблем за станопвништво, потребно је 
примијенити ограничене поступке хладног замагљивања 
циљано усмјерене на просторе јављања мува и то углавном 
једнократно. Ови поступци изводе се на отвореном и дању 
морају бити строго ограничени на мјеста инфестације, јер 
представљају опасне радње за становништво и мноштво 
корисних инсеката. Стога у смислу очувања биолошке 
разноликости одлуку о примјени ових поступака за ове врте 
мува треба донијети Институт након стручног извиђања и 
процјене, те кад су исцрпљене све друге могућности њиховог 
сузбијања.

 Буве
  Ако се на основу епидемиолошких индикација 
које утврђује специјалиста епидемиолог Института или 
на основу обављеног санитарног надзора надлежног 
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сврставају у врсте зависно од организама на које дјелују, 
начин коришћења, објеката у којима се користе и предмета 
и површина које се третирају биоцидима. Биоциди на 
тржишту Републике Српске, зависно од критеријум а из 
члана 1. став (1) Овог Правилника сврстани су у 4 главне 
групе и 23 врсте.

VII. Стручни надзор над спровођењем мјера ДДД
  
 Стручни надзор над спровођењем мјера ДДД 
спроводи Институт. Ако мјере ДДД спроводи Регионални 
центар, тада Институт из Бања Луке координира, стручно 
усмјерава и надзире рад Регионално гцентра:
Стручни надзор над спровођењем мјера ДДД подразумјева:
 
 - Провјеру извршених активности у смислу 
отклањања услова који погодују присуству и одржавању 
инфестације,
 - увид у примјену биоцидних препарата (врста, 
концентрација, начин и мјесто примјене биоцидних 
препарата, норме примјене, те придржавање свих осталих 
одредби Програма мјера и Оперативног плана) на основу 
вођења евиденције,
 - провјеру степена контаминације, оне чишћења 
или инфестацијена основу објективних критеријума или 
вјеродостојне анкете,
 - провјеру одређених (заданих, предвиђених) 
поступака ДДД увидом у складу са Програмом мјера и 
Оперативним планом,
 - оцјену извршења програма по појединим 
елементима,
 - приједлог за корекцију (допуну) у току, ако за то 
постоје оправдани стручни разлози.

 VIII. Инспекцијски надзор извођача у 
спровођењу мјера ДДД
  Надзор извођача у спровођењу Програма мјера 
у погледу стручног кадра и потребних услова које морају 
испуњавати у складу са Правилником о условима у погледу 
стручне спреме запослених, техничке опремљености, 
просторија и других услова које морају испуњавати 
здравствене установе, привредна друштва, физичка 
лица односно предузетници за обављање ДДД спроводи 
Републичка и градска управа за инспекцијске послове 
(сектор здравствене инспекције).

 IX.  Извори средства за спровођење ДДД
  Трошкови финансирања спровођења мјера ДДД 
на подручју Републике Српске су трошкови власника или 
корисника објеката и простора под санитарним надзором 
из поглавља 5. Овог Програма, а трошкови који се односе 
на јавне површине и јавна добра финансирају се из буџета 
Града.

 X. Начин извјештавања о спроведеној обавезној 
мјери ДДД
  Током спровођења стручног надзора Институт 
прикупља и обједињује извјештаје о спроведеној мјери као 
посебној у бази података. База података Института треба 
бити идентична са подацима које су доставили извођачи. 
Подаци се требају редовно надопуњавати електронским 
путем.
  

 Институт израђује стручни извјештај са подацима 
о степену инфестације, утрошку биоцидних средстава и 
степену придржавања прописаног програмара да одређеног 
Програмом мјера и Оперативним планом.
  На основу анализе прикупљених података о 
спроведеним мјерама ДДД, Институт процјењује успјешност 
спроведених мјера, те у складу са тим предлаже Програм 
мјера за сљедећи период.
  Збирни извјештај и рокови доставе: Извођачи 
ДДД мјере о обављеној ДДД обавезни су годишње писмено 
извјестити Институт о обављеним мјерама ДДД, те о 
врстама и количини утрошених средстава за ДДД најкасније 
до 31. Јануара текуће године за претходну годину.
  Институт је дужан годишње писмено извјестити 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике 
Српске о спроведеним мјерама на подручју Републике 
Српске о спроведеним мјерама на подручју Републике 
Српске најкасније до 28. фебруара текуће године за 
претходну годину.

 XI. Ступање на снагу

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

Број: 01-022-43/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 53. Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 90/17), члана 39. став (2) тачка 9) и 37)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана  39. став (2) тачка 9) 
и 43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града Бијељина на 37. 
сједници одржаној 18. јуна 2020. године, донијела је

П Р О Г Р А М
МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ, 
ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020.

ГОДИНУ

 I. ОПШТЕОДРЕДБЕ
  Чланом 3. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, 
број 90/17) прописана је обавеза планирања, предузимања 
и провођења мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију 
и ерадикацију заразних болести јединицама локалне 
самоуправе и њеним органима, здравственим и другим 
установама, предузећима и другим правним и физичким 
лицима.

  У спровођењу превентивних мјера за спречавање и 
сузбијање заразних болести људи, Скупштина града преко 
својих органа, као и здравствене и друге установе, предузећа 
и друга правна и физичка лица, усмјериће активности 
нарочито на спровођењу општих, посебних, ванредних и 
осталих мјера.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и 
средстава, тј. Задовољавају прописане норме у складу 
са Законом о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике Српске“, број 
90/17), Правилником о начину обављања дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације („Службени гласник Републике 
Српске“, број 118/18) и Правилником о условима и поступку 
за утврђивање услова који се односе на кадар, простор и 
опрему и о висини трошкова за утврђивање испуњености 
услова за овлашћеног извођача („Службени гласник 
Републике Српске“ број118/18).

 Систематска дератизација обухвата:
 - Индивидуална домаћинства,
 - Стамбени фонд,
 - предшколске, школске и вјерске установе,
 - јавне зелене површине,
 - обале ријека,
 - канализациону мрежу,
 - привредне субјекте (предузећа,угоститељске, 
занатске и трговачке радње).

  Рокови за спровођење дератизације су април/мај и 
октобар/новембар 2020.године. Средства за спровођење ове 
мјере обезбијеђују корисници услуга и јединице локалне 
самоуправе.

 - Обезбјеђивање резерви лијекова, дезинфекционих 
средстава, заштитних и других медицинских средстава и 
опреме за употребу у случају избијања епидемија. 

 - Уклањање људских и животињских излучевина, 
лешева, органа и ткива, отпадних вода и других отпадних 
материја на начин и под условима који не угрожавају 
здравље становништва, изворишта воде за пиће и животну 
средину. Овa мјера спроводи се према плану који је дужна 
донијети јединица локалне самоуправе.

 2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести су:

 1) Епидемиолошки надзор те здравствено 
образовање и континуирано информисање запослених 
радника, пацијената и становништва о кретању заразних 
болести, карактеристикама појединих болести, мјерама 
заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији.
 2) Санитарни надзор над лицима запосленим 
на одређеним пословима и посебну едукацију тих лица, ради 
спречавања преношења заразних болести под санитарни 
надзор стављају се лица која раде:
 - у производњи, преради и промету храном,
 - на одржавању система за снабдијевање 
становништва водом за пиће,
 - у производњи козметичких средстава,
 - на пословима рада са дјецом предшколског узраста 
у области образовања и васпитања ученичког стандарда
 - у играоницама,
 - на пружању услуге његе и
 - уљепшавања лица и тијела на пословима 
производње, паковања и издавања лијекова и медицинских 
средстава,
 - здравствени радници, здравствени сарадници  
и други радници који раде у организационој јединици 

 II. МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

 1. Опште мјере за заштиту од заразних болести

 - Обезбјеђење санитарно техничких услова за 
одржавање личне и опште хигијене и уклањање отпадних 
материја у домаћинству на приватном посједу, у објектима у 
којима се обавља пословна дјелатност и у њиховој околини, 
средствима саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.
Правна лица и предузетници, привредна друштва, установе 
и власници приватних посједа дужни су у својим објектима 
и њиховој околини обезбиједити санитарно- техничке 
услове за одржавањ личне и опште хигијене, те уклањати 
отпадне материје на начин који не угрожава здравље људи.

 - Обезбјеђење здравствено исправне воде 
намијењене за пиће, Извршиоци ове мјере су надлежне 
институције са подручија Града Бијељина.

  Мјеру треба спроводити континуирано током 
2020. године, а надзор над спровођењем ове мјере вршиће 
се контролом хигијенске исправности воде за пиће према 
Плану превентивних мјера заштите становништва на 
подручју Града Бијељина за 2020.годину.

 - Обезбијеђење микробиолошке исправности хране 
и предмета опште употребе као и чистоће опреме, уређаја 
радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у 
производњи и промету тих производа.

  Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти који 
се баве производњом и прометом хране и предмета опште 
употребе.

 Задатак је трајан, а надзор над спровођењем ове 
мјере вршиће се контролом хигијенске исправност и хране 
и предмета опште употребе у производњи и промету.

 - Спровођење дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на јавним површинама, насељеним мјестима, 
објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за 
производњу и промет хране и предмета опште употребе, 
те сировина за њихову производњу, односно средства 
намијењена за њихов превоз, објектима и просторијама 
за одлагање отпадних материја. Објектима здравствених 
установа, објектима и средствима јавног саобраћаја, 
стамбеним објектима и двориштима, мјестима јавног 
окупљања и задржавања људи и осталим објектима 
привредних друштава и других правних и физичких лица.

  Превентивна дезинфекција

  Односи се на дезинфекцију јавних водних 
објеката (дезинфекција локалних водовода, локалних 
водоопскрбних објеката, дезинфекција просторија 
школских и предшколских установа).

  Превентивна дератизација

  Извршилац систематске дератизације је 
најповољнији извођач у складу са Законом о јавним 
набавкама, а могу је обављати здравствене установе које 
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здравствене установе или здравственој установи која пружа 
здравствене услуге у одређеним областима.
 - Лица која обављају практичну наставу на горе 
наведеним пословима

  Посебна едукација за стицање основних знања 
о хигијени животне и радне средине, хигијени животних 
намирница, хигијени исхране, личној хигијени, о заразним 
и паразитарним болестима и за стицање основних 
знања исправних прописа који регулишу област заштите 
становништва од заразних болести се спроводи над лицима 
која су стављена под здравствени надзортј. Лица која у 
својим пословима и радним задацима долазе у контакт са 
животним намирницама и предметима опште употребе или 
која пружају хигијенске услуге другим лицима.
 Средства за спровођење ове мјере обезбијеђује 
послодавац, а едукација запослених је обавезна сваке 4 
године.

 3) Епидемиолошко истраживање на терену ради 
раног откривања извора и путева преношења заразних 
болести, откривање лица која су била изложена примарном 
извору заразе и у контакту са обољелим лицима као и 
здравствени надзор над тим лицима, Лабораторијско 
испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те 
верификацију узрочника заразне болести у референтном 
центру за микробиолошка лабараторијска испитивања 
узрочника заразне болести,
 
 4) Мјере карантина и стављање у карантин лица које 
је било у контакту са лицем обољелим од посебно опасне 
заразне болести, у складу са препорукама Института,

 5) Обезбјеђење посебних услова за смјештај лица у 
изолацији и њихово лијечење у здравственој установи као и 
превоз санитетским возилом тих лица,

 6) Евиденцију, пријављивање, обавјештавање и 
достављање извјештаја Институту о заразним болестима,

 7) Имунизацију и хемопрофилаксу против заразних 
болести,

 8) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог 
хуманог материјала код добровољних давалаца крви,

 9) Спровођење организационих, техничких, 
дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других мјера 
за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у 
здравственим установама,

 10) Адекватно управљање медицинским отпадом,

 11) Спровођење дезинфекције. дезинсекције и 
дератизације у току и након завршетка заразне болести, 

 12) Здравствени надзор над лицима која носе 
узрочнике одређених заразних болести и над путницима у 
међународном саобраћају који долазе из подручја зараженог 
или угроженог посебно опасном заразном болешћу, колером 
или маларијом,

 13) Безбиједан транспорт инфективног биолошког 

материјала.

Све напријед наведене мјере спроводе здравствене установе.

 3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести:
  Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести спроводе се у ситуацији у којој долази 
до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем 
непосредне опасности за масовно преношење заразне 
болести.

 Ванредне мјере обухватају:
 1) Ограничење кретања у зараженом и угроженом 
подручју. и стављање под здравствени надзорлица које је 
било у контакту са зараженим лицем.
 2) Ограничење или забрана промета поједине или 
свих врста робе и средстава на одређеном подручју,
 3) Престанак рада васпитно- образовних установа 
и забрану окупљања на јавним мјестима,
 4) Увођење обавезног ангажовања запослених у 
здравственим установама и других грађана на отклањању 
посљедица настале ситуације
 5) Ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу,
 6) Изолацију обољелих у кућним условима 
или другом адаптираном објекту када због масовног 
оболијевања није могућа изолација у здравственој установи.
 7) уступање и адаптација других објеката и 
ангажовање потребних средстава и опреме за потребе 
здравствене службе.
 8) Успостављање карантина и стављање у карантин 
лица које је било у контакту са лицем обољелим од посебно 
опасне заразне болести, те у складу са препорукама  и друге 
мјере које природа болести налаже, односно мјере које 
предложи Свјетска здравствена организација
 9) Информисање јавности о актуелној 
епидемиолошкој ситуацији. Постојећим ресурсима, мјерама 
које се предузимају и које треба да предузму грађани.

 У циљу спровођења заштите становништва од 
заразне болести Министарство за заштиту здравља и 
социјалне заштите, на приједлог Института доноси годишњи 
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију 
и ерадикацију заразних болести за подручје Републике. 
Скупштине јединице локалне самоуправе доносе властите 
Програме за своје подручје, којим се обезбјеђују средства 
и извршиоци, рокове извршења и вршење надзора над 
спровођењем мјера.

 Трошкови спровођења мјера у случају проглашења 
епидемије за подручје јединице локалне самоуправе 
финансирају се из буџета јединица локалне самоуправе.

 4. Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних 
болести

 1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умрлих 
лица мора се вршити на начин који онемогућава ширење 
заразене болести
 2) Превоз умрлих лица врше правна лица или 
предузетници регистровани за обављање те дјелатности 
намјенским возилом.
 3) Превоз умрлих у међународном саобраћају 
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се очекују све чешћи таласи врућина, суша и поплаве. Једна 
од посљедица климатских промјена је и њихов утицај на 
појаву, распрострањености сезонске варијације заразних 
болести људи. То уствари подразумијева појаву и ширење 
већ постојећих заразних болести на подручјима гдје их 
раније није било, али и појаву нових заразних болести.

  Највећи утицај климатске промјене имају на 
векторскез аразне болести. То су болести чији узрочник 
извјесно вријеме, прије него што доспије у организам 
свог домаћина, проведе у вектору (комарци, крпељии 
различите друге врсте инсеката). Вектори су организми који 
немају механизме за одржавање тјелесне температуре, па 
директно зависе од спољашње температуре. Одговарајућа 
температура и влажност ваздуха су основни предуслов за 
развој јаја и ларвии нсеката у одрасле јединке, тако да у 
условима високе температуре и велике влажности њихов 
број може да порасте и за неколико пута. 

  Због повећања случајева обољевања код људи у 
свијету и појаве ових обољења у неким европским земаљама 
гдје их раније није било, заразне болести су постале 
пријетеће болести у Европи. Пријетеће болести односно 
болести у настајању (еmerging) су болести чија је учесталост 
код људи порасла током посљедње двије деценије или има 
тенденцију пораста у блиској будућности. Фактори који 
су допринијели оваквој епидемиолошкој ситуацији осим 
климатских промјена и ширење узрочника и вектора на 
нова географска подручја су: интензиван међународни 
саобарћај, чешће излагање људи дивљим животињама и 
инсектима као и промјене у узрочницима (резистенција на 
антимикробне лијекове, пораст вируленције).

  Планом систематске превентивне дезинсекције 
за подручје Града Бијељина за 2020.годину дефинишу се 
мјере превенције векторских заразних болести које могу 
представљати пријетњу за јавно здравље, и то сљедеће мјере:

 1. Сузбијање комараца и других вектора заразних 
болести проводити плански, организовано и дугорочно;
 2. Пооштрити извођење мјера дезинсекције, због 
напријед изнесених чињеница;
 3. Надлежне институције (Јавна здравствена 
установа Институт за јавно здравство - Институт и 
здравствена инспекција) требају пооштрити иадзор и 
контролу систематске дезинсекције;
 4. Извођачи су у обавези:

 - На вријеме обавијесте надлежни орган Града и 
Институт о припремним радњама за вршење систематске 
дезинсекције, што значи да извођач на вријеме треба 
упознати 
 - надлежне установе са оперативним Планом 
спровођења дезинсекције, тако да и грађани на вријеме буду 
обавијештени;
 - Легла за развој комараца претходно требају 
бити позиционирана односно мапирана, те се на основу тога 
треба формирати база података са сталним, привременим и 
потеицијалним леглима;
 - Сузбијање комараца вршити по интегралном 
концепту, при чему рад заснивати превасходно на 
ларвицидном третману, а сузбијање одраслих форми свести 
неопходан оптимум. 

може се вршити и средствима јавног превоза, у складу са 
међународним прописима.
 4) У случају смрти посебно опасне заразне болести, 
опремање умрлог лица обавља се у здравственој установи у 
којој је лице умрло.

 Ексхумација се врши уз рјешење- сагласност 
здравственог инспектора, а трошкове сноси подносилац 
захтјева за ексхумацију. Сахрањивање умрлих лица се може 
вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање.

 III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА

  Ради ефикасније стручне примјене прописаних 
и других мјера превентивне здравствене заштите 
становништва од заразних болести, здравствене службе 
морају:

 - Бити оспособљене за рано отклањање извора 
заразе и путева преношења заразе,
 - Лабараторијско испитивање узрочника заразних 
болести, односно епидемија заразних болести,
 - Обезбиједити довољне резерве вакцина за болести 
које подлијежу обавезној имунизацији,

  О спровођењу овог програма стараће се 
здравствена инспекција и инспекција за храну уз овлашћење 
Инспектората.

  Према овом програму сачиниће се План 
превентивне заштите становништва од заразних болести на 
подручју Града Бијељина за 2020.годину.

 IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

Број: 01-022-44/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. год.

 На основу члана 16. став (1) Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17), члана 39. став (2) тачка 9) 
и 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 9) и 43)  Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
37. сједници одржаној 18. јуна 2020. године, донијела је

П Л А Н
СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 

2020. ГОДИНУ

 I. Увод

  Познато је да климатске промјене већ имају мјерљив 
утицај на временске прилике и у Европи у виду повећања 
просјечних вриједности и промјене количине падавина, те 
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 - Дезинесекцију вршити еколошки 
најприхватљивијим биоцидима.
 - Правовремено обавијестити становништво о 
свим активностима везаним за сузбијање комараца.
 - Овакав приступ са  тежиштем на ларвицидном 
третману између осталог има за циљ очување животне 
средине;
 - Прије ларвицидног третмана обезбиједити да 
Институт изврши супервизију  мониторинга (утврђивање 
бројности ларви комараца) на основу мониторинга 
одабрати дозу и концентрацију инсектицида који ће 
се употријебити (стручни тим) а након ларвицидног 
третмана обезбиједити да Институт извршии о ц ј е н у 
ефикасности употријебљеног ларвицида; У првој фази 
сузбијања одраслих комараца обезбиједити да Институт 
изврши супервизију мониторинга односно процјену 
бројности комараца на одређеним локацијма; Након
 адултицидног третмана обезбиједити да Институт 
изврши оцјену ефикасности употријебљеног адултицида; 
Након обављене дезинсекције доставити Институту 
извјештај о извршеној дезинсекцији;
 Препоруке за грађанство, с обзиром да је 
најефикаснији начин превенције векторских заразних 
болести спријечити убод комарца или другог инсекта, су 
сљедеће:

 - Избјегавати подручја са великим бројем инсеката 
(шуме и мочвареи сл,);
 - Смањити број комараца на отвореном gдје се 
ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора 
стајаће воде I уредним одржавањем травнатих површина. 
На тај начин смањује се број мјеста на које комарци могу 
да положе јаја. Најмање једном недјељно треба испразнити 
воду из саксија за цвијеће, посуда за храну и воду за кућне 
љубимце, канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме 
и друге предмете који могу да прикупљају воду;
 - По могућности, у топлијим мјесецима боравити у 
климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим 
условима значајно смањен;
 - Употреба репелената на откривеиим дијеловима 
тијела приликом боравка на отвореном;
 - Носити одјећу која покрива ноге и руке. 
Препоручује се да одјећа буде комотна, јер комарци могу да 
убоду кроз припијену одјећу;
 - Избјегавати боравак на отвореном у вријеме 
периода најинтензивније активносги комараца односно у 
сумрак и у зору;
 - Употреба заштитне мреже против комараца на 
прозорима и око кревета;
 - Употреба електричних апарата који уништавају 
комарце у затвореиом простору;
 - У случају путовања у инстранство, поготово ако 
се ради о тропском и субтропском подручју,  обавезно 
се придржавати свих наведених мјера превенције које 
подразумијевају и  превентивно узимање лијекова односно 
хемиопрофилаксу прије одласка, током боравка и по 
повратку из маларичних подручја;

 Уколико се појаве било какви симптоми болести 
по повратку са путовања, одмах се јавити свом љекару и 
навести податак о путовању и евентуалном убоду комарца, 
крпеља или другог инсекта

  Планом систематске превентивне дератизације за 
подручје Града Бијељина за 2020. Годину дефинише се:

 1. Обим посла, односно дефинисаност подручја на 
коме ће се спровести систематска превентивна дератизација;
 2. Вријеме извођења;
 3. Врсте средстава и препарата, њихове количине и 
начине примјене;
 4. Обавезе извођача дератизације;
 5. Начине обавјештавања грађана, правних и 
физичких лица;
 6. Обавезе правних и физичких лица;
 7. Надзор над спровођењем дератизације (врсте 
надзора, извршиоци).

 II. Обим посла, односно дефинисаност подручја на 
коме ће се спровести превентивна систематска дератизација

 а) отворени и затворени водотоци, паркови, 
гробља, површине које нису приведене урбанистичкој 
намјени, саобраћајнице, мостови, отворена и затворена 
паркиралишта, тргови, тржнице и пијаце, јавни нужници и 
друга јавна мјеста на којима постоји могућност задржавања 
и размножавања штетних глодара,
 б) канализациона мрежа за одвођење отпадних 
и оборинских вода, уређаји за пречишћавање тих вода, те 
септичке јаме и помијаре,
 в) шахтови и енергетски канали топло водних, 
плинских, електричних, телефонских и других инсталација,
 г) главна санитарна депонија и остале депоније 
смећа и отпадних материја,
 д) објекти и средства јавног превоза (аутобуске 
станице, гаражни простори и хангари саобраћајних 
средства за јавни превоз),
 ђ) сви објекти и просторије које служе за 
производњу, прераду животних намирница и предмета 
опште употребе,
 ж) помоћни простори стамбених и стамебно-
пословних зграда у свим облицима својине укључујући: 
подруме, таване, дрварнике, магазинске просторе, 
дворишта, сметљарнике, гараже, отворена и затворена 
ђубришта,
 з)  просторије за остављање пољопривредних 
машина и оруђа, те припадајуће јавне површине тих објеката 
(дворишта исл.),
 и) неуређене или дјелимично уређене зелене и 
друге јавне површине у околини стамбених зграда,
 ј) подруми, тавани, дрварници, магазииски 
простори, дворишта, сметљарници, гараже, отворена и 
затворена ђубришта и сл. пословних и помоћних просторија 
на којима постојимогућност размножавања глодара, 
посебно простори за складиштење и припрему хране, те 
припадајуће површине:
 - предузећа, трговачких, угоститељских и занатских 
радњи,
 - хотелско-туристичких, угоститељских, спортских 
и  рекреационих простора,
 - предшколских, школских, вјерскихустанова и 
институција, домова пензионера и других сличних објеката,
 - здравствених установа у свим облицима својине, 
 - објеката за пружање медицинских и хигијенских 
услуга становништву (педикерски, козметички, фризерски 
и бријачки салони, центри за масажу, соларијуми, 
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  Дератизација се изводи хемијским средствима 
и препаратима чија је употреба дозвољена у Републици 
Српској и која уз токсиколошку оцјену имају и доказ о 
утврђеној ефикасности, према прописима који регулишу 
ову област, а писмени доказ подносе извођачи дератизације 
Закон о биоцидима („СлужбенигласникРепубликеСрпске“, 
број 37/09) и припадајући подзаконски акти.

  Примјена активних састојака у мамцима који ће се 
користити у дератизацији мора одговарати Листи отрова 
који се могу стављати у промет у Републици Српској,а 
која је утврђена Рјешењем о утрђивању листе отрова 
који се могу стављати у промет у Републици Српској. 
Провјеру ефикасности средстава врши овлаштена установа. 
Препоруку за провјеру ефикасности средстава може дати 
здравствена инспекција или Институт.

 V. Обавезе извођача дератизације

  Извођач дератизације мора имати одобрење 
Министарства здравља и социјалне заштите Републике 
Српске, а које укључује употребу одређених отрова 
према законским прописима, затим услове прописане 
Правилником о условима и поступку за утврђивање 
испуњености услова који се односе на кадар, простор и 
опрему и о висини трошкова за утврђивање испуњености 
услова за овлашћеног извођача („Службени гласник 
Републике Српске”, број118/18).

  Извођач је дужан да приликом извођења дератизације 
предузима све потребне мјере предострожности за заштиту 
здравља грађана и радника који изводе дератизацију, као 
и мјере зазаштиту домаћих животиња, корисних инсеката, 
животне и радне средине.

 VI. Начин обавјештавња грађана, правних и 
физичких лица

 Извођач је дужан да прије почетка извођења 
дератизације обавијести грађане и друга правна и физичка 
лица о почетку и начину извођења дератизације, дајући и 
потребна упутства за заштиту од евентуалних штетних 
посљедица. Упутства за заштиту треба да садрже:

 а) опште мјере предострожности и сигурности;
 б) посебне мјере за заштиту грађана и имовине;
 в) општемјерезазаштитудомаћихживотиња;
 г) мјере које се односе на обавезе правних и 
физичких лица за припремање простора у којима се 
изводи дератизација (уклањање смећа и других отпадака, 
обезбјеђење приступачности простору, давање потребних 
обавјештења стручним лицима извођача идр.).

  Обавјештења и упутства дају се на пригодан начин 
оглашавањем у средствима јавног информисања прије и у 
току извођења дератизације.

 VII. Обавезе правних и физичких лица

 Сва правна и физичка лица у чијим се објектима 
изводи дератизација, дужна су да стручним радницима 
извођача омогуће приступ и дају им потребнао бавјештења. 
Такође, дужни су спроводити одређене мјере и извршавати 

kиропрактичие ординације),

 - органа управе, јавних предузећа и установа, 
привредних друштава организација и других правних лица 
у свим облицима својине, као и физичких лица која обављају 
обртничку дјелатност,
 - услужних, трговачких, занатских и 
угоститељскохрадњи, а нарочито оних које се баве 
производњом, складиштењем и прометом животних 
намирница,
 - других правних и физчких лица,
 - свих осталих субјеката/објеката и других 
мјеста на којима постоји могућност задржавања и 
размножавања штетних глодара.

  Надлежно одјељење ће у оквиру захтјева за 
покретање процедуре Јавне набавке за избор извођача 
дератизације, прецизно дефинисати број, односно површину 
јавиих и других мјеста за које трошкове спровођења 
обавезне превентивне дератизације сноси јединица локалне 
самоуправе.

 II. Вријеме извођења

  Дератизација ће се вршити у двије оперативне 
фазе рада (прољетна и јесења) сваке календарске године 
и обавезно се изводи у свакој оперативиој фази на свим 
објектима и просторима који су напријед наведени.
  Дератизација се изводи континуирано у току цијеле 
године, а оперативне (ударне) фазе се изводе у прољетном 
и јесењем периоду када је највећа популација штетних 
глодара, те када се због биолошког циклуса и миграционих 
својстава глодара постижу и најбољи ефекти уништаавња 
истих у насељеним мјестима.

 Временских термина извођења дератизације се 
требају придржавати правна и физичка лица, те извођачи 
дератизације, а то су:
 а) Прва (прољетна) оперативна фаза дератизације 
ће се спроводити у временском интервалу од 01 .04. до 31.05. 
календарке године;
 б) Друга (јесења) оперативна фаза дератизације 
ће се изводити у временском интервалу од 01.10. до 30.11.
календарске године.

 Интервентна дератизација је трећа фаза извођења 
дератизације, а она ће се спроводити по уоченој инфеетацији 
штетних глодара. Итервентна дератизација мора се спровести 
у објектима и просторима када се уочи повећан број глодара, 
као и у свим случајевима када се појави несигурна или 
погоршана епидемиолошка ситуација заразних болести које 
преносе глодари, Интервентна дератизација временски се 
изводи током цијеле календарске године, између двије фазе, 
а све до почетка прве односно прољетне оперативне фазе 
дератизације на подручју Града Бијељина у наредној години. 
Континуитет дератизације се постиже обрадом мјеста која 
служе као стална легла и станишта глодара успостављањем 
тзв. „сталних хранилиштаи која се одржавају током цијеле 
године.

 IV. Врсте средстава и препарата, њихове количине и 
начини примјене
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радње које им налажу стручни радници у циљу осигурања 
успјешног извођења дератизације и заштите људи и домаћих 
животиња.

 VIII. Надзор над спровођењем дератизације (врсте 
иадзора и извршиоци)

  Стручни надзор над извођењем дератизације 
јавних површина и јавних добара врши Институт, а управни 
надзор над спровођењем, те надзор над организацијом и 
извођењем дератизације врши здравствена инспекција.

  Здравствена инсепкција по свом налазу или налазу 
Института може забранити или обуставити извођење 
дератизације због сљедећих разлога:

  а) када се утврди да извођач дератизације користи 
препарате чија ефикасност није провјерена и употреба 
дозвољена,

  б) када се утврди да нису испуњени услови 
прописани у Плану и Наредби,
  в) када се утврди да радници који врше дератизацију 
немају прописане услове за вршење дератизације.

  О свим налазима здравствене инсепкције 
обавјештава се Комисија за надзор (формира је локална 
заједница) и Институт. У случају неквалитетног или 
непотпуног извршења дератизације, здравствена инспкеција 
ће предложити Комисији да се поступак дератизације 
понови о трошку извођача или предложити раскид уговора 
на штету извођача дератизације.

 IX. Ступање на снагу

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

Број: 01-022-45/20
Бијељина,
Датум,  18. јун 2020. 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 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-27/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-27/20

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих РАДОВА:

ПОПЛОЧАВАЊЕ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 188.034,19 КМ (без ПДВ-а) 
односно 220.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства 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 је 90 
(деведесет) дана од дана потписивања.

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: 02-404-123/20        
Бијељина,      
Датум: 11. јун 2020. 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 25. и 32. 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-05/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-Н-05/20

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

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 “ИЗГРАДЊА  ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ 
ВОДОПРИВРЕДНИХ НАКНАДА’’
 
 ЛОТ 1- ИЗМЈЕШТАЊЕ ДИЈЕЛА КАНАЛА  КОЈИ 
СЕ НАЛАЗИ  У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ  4 У БИЈЕЉИНИ 
 ЛОТ 2 – ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА  У МЗ  ЦРЊЕЛОВО 
ДОЊЕ . К.Ч.6989 К.О. ЦРЊЕЛОВО  ДОЊЕ , ДУЖИНЕ 200 
МЕТАРА 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 64.102,56 КМ (без ПДВ-а) 
односно 75.000,00КМ (са ПДВ-ом).

 За ЛОТ 1 предвиђени максимални износ средстава 
је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-
ом) и средства су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке: “Инфраструктура из водопривредних 
накнада-инвестиције“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170.
 За ЛОТ 2 предвиђени максимални износ средстава 
је 4.273,50 КМ (без ПДВ-а) односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-
ом) и средства су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке: “Инфраструктура из водопривредних 
накнада-инвестиције“ 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 ЗА ЛОТ 1 је 
90 (деведесет) дана од дана потписивања уговора. 
 Рок за реализацију предметних радова ЗА ЛОТ 2  је 
60 (шездесет) дана 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: 02-404-126/20      
Бијељина,             
Датум: 19. јун 2020. 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 8. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 

   “ИЗГРАДЊА – РЕКОНСТРУКЦИЈА  МОСТА 
НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ  Л-6 (Д. ДРАГАЉЕВАЦ 
–С.ДРАГАЉЕВАЦ-Г.МАГНОЈЕВИЋ) У МЗ МАГНОЈЕВИЋ 
ГОРЊИ’’
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без 
ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину са буџетске 
ставке: “Инфраструктура из водопривредних накнада-
инвестиције“ економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170.
 

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке радова 
је 60 (шездесет) дана 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: 02-404-124/20       
Бијељина,             
Датум: 12. јун 2020. 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 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-04(2 лота)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-Н-04(2 лота)/20

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА:КГН-11-П1/20

  I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН-
11-П1/20

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

ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У 
ГРАДУ БИЈЕЉИНА И ПРОМОЦИЈА  ИНВЕСТИЦИОНИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ВЕБ-

ПОРТАЛА И ТЕЛЕФОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 5.850,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 Средства  су  обезбијеђена из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке “Остале  уговорене услуге (односи 
са јавношћу и информисање)“ - економски  код 412 700, 
потрошачка  јединица 0005120  .

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

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга 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: 02-404-125/20
Бијељина, 
Датум: 17. јун 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке КГН-06/20

I
 Поништава се поступак јавне набавке услуга 
која се односи на: ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ, 
КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ 
ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, у складу са чланом 69, став (2) под 
д) Закона о јавним набавкама из разлога што ниједна од 
примљених понуда није прихватљива.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-75/20 од 26.05.2020.
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке услуга: ПРОМОЦИЈА 
ИНВЕСТИЦИОНИХ, КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ КАБЛОВСКОГ 
СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02-404-
75/20 од 26.05.2020. године изабран је понуђач  ДОО   
„Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад.
 У складу са Законом о јавним набавкам и одредбама 
Одлуке број: 02-404-75/20 од 26.05.2020. године  изабрани 
понуђач ДОО   „Балкан Кабловска Телевизија“ Нови Сад 
био је дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерену копију  докумената  којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. 
Закона о јавним набавкама. Како је понуђач ДОО   „Балкан 
Кабловска Телевизија“ Нови Сад доставио неовјерену 
копију биланса успјеха уговорни орган је дужан да поништи 
поступак. 
 На основу свега горе наведеног одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ, КУЛТУРНИХ 
И ДРУГИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ ПУТЕМ 
КАБЛОВСКОГ СИГНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, се поништава, у складу са чланом 69, став (2) под 
д) Закона о јавним набавкама из разлога што ниједна од 
примљених понуда није прихватљива.
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 (десет) 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.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-75/20
Бијељина, 
Датум: 15. јун 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  у складу са чланом 72. став 
3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог уговора  
оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах након  
понуде најуспјешнијег понуђача

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 даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-89/20
Бијељина 
Датум: 12. јун 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  ИП-01(5 лотoва)/20-ЛОТ 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.03.2020.
године, а која се односи на набавку услуга: ПРЕГЛЕД 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ:

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ
 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 ЛОТ 5: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА

 За ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

 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  ДД-13 (2 Лотa)-Лот 2-п1/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 05.05.2020.године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 26/20 од 08.05.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПАРОХИЈСКИМ 
ДОМОВИМА-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  У  ЦО  ВРШАНИ 
понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО ’’ Астра план“, Брчко 
 2. ДОО ’’ ЦСП“, Дворови,  Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле 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 ’’ ЦСП“, Дворови,  Бијељина ............................
..................................................................... 4.219,53 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО ‘’Астра план’’ Брчко ...........................................
..................................................................... 4.779,90 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  ’’ЦСП“ Дворови, Бијељина са понуђеном    
цијеном у износу од: .......................... 4.219,53 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-89/20 од 
08.06.2020. 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. ЗЈН – односно потребно 
је да достави Потврду суда према сједишту правног лица 
односно кандидата/понуђача из којих је видљиво да му у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 
којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. Став 
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање 
новца)  и 47.  Закона о јавним набавкама БиХ .

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Српске, Бања Лука
 2.  ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“, Дворови, 
Бијељина 

II
 Након изјављене жалбе понуђача ЈЗУ Института за 
јавно здравство РС, Бања Лука протоколисане код Уговорног 
органа  под бројем: 02-404-62/20 од 03.06.2020. године 
комисија је установила да је уложена Жалба основана и 
усваја се у потпуности. Поновним увидом у понуде комисија 
за јавне набавке је утврдила следеће:
 -Понуђач  ДОО Ветеринарски завод „Теолаб“ , 
Дворови, Бијељина елиминише се из даљег поступка, јер не 
испуњава  услове за позицију број 1 из Образца за цијену 
понуде, јер није у складу са чланом 7. Тачка 2) Правилника о 
поступку утврђивања критеријума микробиолошке чистоће 
(Сл. гласник РС 74/18) којим је прописано да се испитивање 
микробиолошких  критеријума чистоће у објектима из члана 
2. овог Правилника врши у лабараторијама ЈЗУ Института 
за јавно здравство РС Бања Лука.

 Понуда понуђача ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске, Бања Лука је  у потпуности испуниле 
услове предвиђене тендерском документацијом,  те је на 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 

 ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука са понуђеном цијеном у износу од 6.450,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-62/20 од 
10.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

Број:02-404-62/20-Лот 2
Бијељина, 
Датум: 15. јун 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-17/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 11.05.2020. године и у Сл. гласнику БиХ бр.27/20 
од 15.05.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. АД „WIENER OSIGURANJE“ БАЊА ЛУКА
 2. ДД ‘’АСА ОСИГУРАЊЕ’’ САРАЈЕВО

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

 1. ДД ‘’АСА ОСИГУРАЊЕ’’ Сарајево ...........................
...................................................................................... 30.646,22 КМ
 2. АД „WIENER OSIGURANJE“ БАЊА ЛУКА ............
...................................................................................... 37.399,77 КМ

 оцијењено да је најповољнији понуђач:   

 ДД ‘’АСА ОСИГУРАЊЕ’’ САРАЈЕВО, са понуђеном 
цијеном у износу од: ........................ 30.646,22 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
93/20 од 10.06.2020. 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:02-404-93/20
Бијељина, 
Датум: 15. јун 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

Број:02-404-97/20
Бијељина, 
Датум: 15. јун 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
                      

I
 Именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.
грађевине за надзорно лице над радовима по Уговору 
број:02-404-50/20 од 25.5.2020. године закључен са извођачем 
радова „Алфа&Омега“ Бијељина. 

II
 Задатак именованог је да изврши надзор над 
радовима у складу са Уговором број: 02-404-50/20 од 
25.5.2020. године, о томе сачини Извјештај и исти достави 
Градоначелнику и Одсјеку заједничких послова.
     

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

Број: 02-014-1-1100/20
Бијељина,
Датум; 12.6. 2020. год.        

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 37.  
сједници одржаној дана 18. јуна 2020. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОПОЗИВУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Марковић, дипломирани економиста из 
Бијељине, опозива се са функције предсједника Скупштине 
Града Бијељина.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

 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

 у поступку јавне набавке  ПР-01-п2/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 14.05.2020. године, и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 28/20 од 22.05.2020. године, а која се односи на набавку 
услуга: “Општа  систематска превентивна дератизација”,  
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Еко заштита“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО „Еко заштита“ Бијељина у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 

 ДОО „Еко заштита“, Бијељина  са понуђеном 
цијеном у износу од ......................... 42.350,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-97/20 од 
09.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђача ДОО „Еко заштита“ Бијељина 
дужни су у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
доставити оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. 
Закона о јавним набавкама БиХ односно потребно је да 
достави: Потврду надлежне пореске управе или уколико 
се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и 
Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу 
које се може утврдити да уредно измирује обавезе за 
пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање 
и Потврду надлежне/их институција о уредно измиреним 
обавезама по основу директних и индиректних пореза.

 Уколико понуђач у горе наведеном року не доставе 
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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 35 - Страна 141Службени гласник Града Бијељина19. јун 2020.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Комисија за избор и именовања Скупштине Града 
Бијељина поднијела је приједлог за опозив предсједника 
Скупштине Града Бијељина број: 01-013-34/20 од 18. јуна 
2020.године. У приједлогу за опозив је наведено да се исти 
подноси у складу са одредбом члана 187. став 2. Пословника 
о раду Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17). У приједлогу за опозив је наведено 
да су испуњени услови прописани одредбом члана 186. став 
1. тачка 5. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) будући 
да је дошло до промјене скупштинске већине, те је из тог 
разлога Комисија за избор и именовања Скупштине Града 
Бијељина предложила да се Славиша Марковић опозове са 
функције предсједника Скупштине Града Бијељина.

 Комисија за избор и именовања Скупштине 
Града Бијељина је на сједници одржаној дана 18. јуна 2020. 
године разматрала приједлог одборника Скупштине Града 
Бијељина број: 01-013-34/20 од 18. јуна 2020. године за опозив 
Славише Марковића са функције предсједника Скупштине 
Града Бијељина, те прихватила приједлог за опозив и о томе, 
у складу са одредбом члана 187. став 5. Пословника о раду 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17) сачинила мишљење које је доставила 
Скупштини Града Бијељина на даље поступање.

 Чланом 7. став 3. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13) прописано је 
да рјешење о опозиву предсједника и потпредсједника 
скупштине доноси Kомисија за избор и именовања, након 
спроведеног поступка опозива утврђеног Статутом и 
Пословником Скупштине јединице локалне самоуправе, 
док је одредбом члана 27. став 1. тачка 4. истог Закона 
прописано да функционеру јединице локалне самоуправе 
функција престаје у случају опозива.

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, 
док је одредбом члана 39. став (2) тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.
 Одредбом члана 48. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
је да предсједник Скупштине Града може бити опозван 

и прије истека мандата, ако права и дужности не врши у 
складу са законом, овим статутом, пословником и актима 
Скупштине Града, због неморалног и недоличног понашања, 
због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју 
обавља и у другим случајевима утврђеним законом.
 Чланом 187. став 6. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да је приједлоге за опозив Скупштина 
је дужна да размотри у року од 30 дана од дана подношења, 
док је ставом 7. истог члана прописано да о опозиву 
предсједника односно потпредсједника Скупштине и 
замјеника градоначелника, Скупштина одлучује тајним 
гласањем.
 Имајући у виду чињеницу да су одборници Града 
Бијељина дана 18. јуна 2020. године поднијели приједлог 
за опозив Славише Марковића са функције предсједника 
Скупштине Града Бијељина број: 01-013-34/20 као и да је 
Комисија за избор и именовања Скупштине Града Бијељина 
прихватила поднесени приједлог о чему је сачинила 
мишљење од 18. јуна 2020. године које је прослиједила 
Скупштини Града Бијељина на даље поступање. Скупштина 
Града Бијељина је, након проведеног тајног гласања, 
утврдила да је исти усвојен већином од укупног броја 
одборника Скупштине Града Бијељина, те је ријешено као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-17/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), и члана 39. став (2) тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 182. став 1. Пословника о 
раду Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 37. 
сједници одржаној дана 18. јуна 2020. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Александар Ђурђевић, дипломирани правник 
из Бијељине, изабран је за предсједника Скупштине Града 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

О б р а з л о ж е њ е

 Замјеник Градоначелника Предраг Јовић дана 
18.06.2020. године поднио је оставку на мјесто Замјеника 
Градоначелника због преласка на другу дужност.

 Чланом 7. став 2. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 96/05 и 98/13) прописано је да  
рјешење о опозиву, односно разрјешењу предсједника 
и потпредсједника скупштине, замјеника начелника и 
замјеника градоначелника доноси скупштина јединице 
локалне самоуправе, након спроведеног поступка опозива, 
односно разрјешења у складу са прописима који уређују 
систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоуправе.

 Чланом 56.  став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласинк Републике Српске“, број: 97/16) 
прописано је да се избор, опозив и разрјешење замјеника 
врши по поступку предвиђеном за избор, опозив и 
разрјешење предсједника скупштине и уређује се статутом 
и пословником (став 2). 

 Чланом 187. став 1. тачка 1. Пословника о раду 
Скупштине града Бијељина (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 11/17) прописано је да функционер кога 
бира или именује Скупштина може бити разријешен 
подношењем оставке.

 Имајући у виду чињеницу да је Комисија за избор и 
именовања и Мандатно-имунитетска комисија Скупштине 
града Бијељина прихватила оставку, Скупштина града 
Бијељина је, након проведеног тајног гласања, утврдила 
да је исти усвојен већином од укупног броја одборника 
Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-19/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 56. 
став 1. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. 
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 37. 
сједници одржаној дана 18. јуна 2020. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, 
док је одредбом члана 39. став (2) тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 182. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) је прописано да скупштина, тајним гласањем, бира 
и разрјешава предсједника, потпредсједнике Скупштине и 
замјеника градоначелника.

 Дана 18. јуна 2020. године на 37. сједници Скупштине 
Град Бијељина, Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за предсједника Скупштине Града 
Бијељина. након проведеног поступка тајног гласања 
утврђено је да је већину гласова од укупног броја одборника 
добио кандидат Александар Ђурђевић, те је ријешено као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-18/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 На основу члана члана 7. став 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 96/05 и 98/13), члана 
56. став 2. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
187. став 1. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града 
Бијељина (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 11/17) 
Скупштина Града Бијељина на 37. сједници одржаној дана 
18. јуна 2020. године,  д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. ПРЕДРАГ ЈОВИЋ разрјешава се функције 
замјеника Градоначелника Града Бијељина, због подношења 
оставке.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.
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О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Марко Михајловић изабран је за Замјеника 
Градоначелника Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, 
док је одредбом члана 56. став 1. истог закона прописано 
да скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог 
градоначелника, односно начелника општине. 

  Одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано је да Скупштина бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења, односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Градоначелник Града Бијељина је доставио писмени 
приједлог да се за замјеника Градоначелника изабере Марко 
Михајловић. Након проведеног поступка тајног гласања 
утврђено је да је већину гласова од укупног броја одборника 
у Скупштини Града Бијељина добио кандидат Марко 
Михајловић, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-20/20
Бијељина,
Датум: 18. јун 2020. год.

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева  Градске управе Града Бијељина - Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
за регистрацију административног поступка “Захтјев за 
субвенционисање закупнине социјалног становања”, број: 
02-057-3/20 од 14. 05. 2020. године, на основу члана 11. 
Правилника о раду регистра административних поступака 
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 01/11), а након прибављеног Мишљења Техничког 

тијела број: 02-057-3/20 од 08. 06. 2020. године, дана 11. јуна 
2020. године, доноси

О Д Л У К У
О РЕГИСТРАЦИЈИ АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПОСТУПКА  ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 РЕГИСТРУЈЕ СЕ административни 
поступак Града Бијељина под називом: “ЗАХТЈЕВ ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАКУПНИНЕ СОЦИЈАЛНОГ 
СТАНОВАЊА” и биће заведен у Регистар административних 
поступака под шифром: Б3_57.

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос 
административног поступка у Регистар административних 
поступака Града Бијељина као и у електронски регистар на 
званичној интернет презентацији Града.
 Образац захтјева за овај административни поступак 
заведен под шифром О 02/3 4.2.55, биће доступан јавности 
путем шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.

III
 Захтјев са подацима о административном поступку 
из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини њен саставни дио, 
а компетан спис је у прилогу.

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

Број:02-057-3/20 
Б и ј е љ и н а,
Датум, 11. јун  2020. год.

  

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Миленко Митровић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА-РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОМОЋИ ЈУ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ РАДИ КУПОВИНЕ 
ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
1045/4 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ НА 
КОРИШЋЕЊЕ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД“ БИЈЕЉИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У 
К.О. БИЈЕЉИНА 1

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ СВОЈИНЕ И 
ПОСЈЕДА СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И 
ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ БРЧКО-БИЈЕЉИНА-РАЧА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ ПОСЈЕДА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
4863 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
2394 К.О. ЈАЊА 2

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 6446/2 К.О. БИЈЕЉИНА 
1 РАДИ ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ СУДСКОГ 
ПОРАВНАЊА У ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ПРЕД 
ОСНОВНИМ СУДОМ У БИЈЕЉИНИ ВОДИ ПОД 
БРОЈЕМ 80 0 В 115149 20 В ПО ПРИЈЕДЛОГУ 
ПРЕДЛАГАЧА АД „ КОМУНАЛАЦ“ ИЗ БИЈЕЉИНЕ 
ПРОТИВ ПРОТИВНИКА ПРЕДЛАГАЧА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА, РАДИ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА 
ЕКСПРОПИСАНЕ НЕКРЕТНИНЕ

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ 
НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. 
БРОЈ 1497, К.П. БРОЈ 1498 И К.П. БРОЈ 1499/1, К.О. 

ЧАЂАВИЦА ДОЊА

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ 
КАО К.П. БРОЈ 3581/2 К.О. СУХО ПОЉЕ

ПРИЈЕДЛОГ ИЗМЈЕНА  ПРОГРАМА  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2020. 
ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ 
ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 
СОРТИМЕНАТА У 2020. ГОДИНИ

ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ 
ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ У 2020. ГОДИНИ

ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА МЈЕРА СИСТЕМАТСКЕ 
ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ ПРОГРАМА МЈЕРА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ, ЕЛИМИНАЦИЈУ 
И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА СИСТЕМАТСКЕ 
ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА 2020. ГОДИНУ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-27/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-05/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-04( 2 
ЛОТА)/20

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-
11-П1/20

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-06/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-
13 (2 ЛОТА)-ЛОТ 2-П1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИП-
01( 5ЛОТОВА)/20-ЛОТ 2.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

САДРЖАЈ
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ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-17/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПР-
01-П2/20

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРАГАНА 
ЈОВАНОВИЋА, ДИПЛ.ИНЖ. ГРАЂЕВИНЕ 
ЗА НАДЗОРНО ЛИЦЕ НАД РАДОВИМА ПО 
УГОВОРУ БРОЈ: 02-404-50/20 ОД 25.5.2020. ГОДИНЕ 
ЗАКЉУЧЕН СА ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА „АЛФА 
И ОМЕГА“ БИЈЕЉИНА

АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА:

РЈЕШЕЊЕ О ОПОЗИВУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

ОДЛУКА О РЕГИСТРАЦИЈИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ : „ЗАХТЈЕВ 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАКУПНИНЕ 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА“

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


