
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 02. август 2019. године  БРОЈ 15 / 2019

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 
53. став (1) и (2) и члана 348. став (4) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став (2) 
тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗМЕЂУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА И ЂОКИЋ (ДРАГЕ) СТЕВАНА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена непокретности 
између Града Бијељина, с једне стране и Ђокић (Драге) 
Стевана из Бијељине, с друге стране. 

 Град Бијељина даје Ђокић (Драге) Стевану у замјену 
своју непокретност означену као:
- к.п. број 3904/1, звн. „Плац“ у нарави  пашњак 1. класе 
површине 456 м2, уписана у Лист непокретности број 21, 
к.о. Бијељина 1, у корист Града Бијељина као носиоца права 
својине са 1/1 дијелом.

 Ђокић (Драге) Стеван даје Граду Бијељина у замјену 
своју непокретност означену као:
 - к.п. број 3866/2, звн. „Кућни плац“, у нарави њива 
3. класе, површине 626 м2, уписана у Посједовни лист - 
препис број 1053, к.о. Бијељина 1, на име Ђокић (Драге) 
Стевана као посједника са 1/1 дијелом. Предметна парцела 
одговара дијеловима старих грунтовних парцела означених 
као к.п. број 2342/24 и к.п. број 2342/25, обе к.о. Бијељина. 
Парцела означена као к.п. број 2342/24 је уписана у зк 
уложак број 4604, к.о. Бијељина. Увидом у исти утврђено је 
да је у А листу земљиште површине 1300 м2 под називом 
Ораница Калтиновача градилиште, да је у Б листу на 
основу Рјешења Одјељења за финансије Општине Бијељина 
земљиште описано у А листу укњижено као друштвена 
својина са дијелом 1/1, док је у Ц теретном листу на основу 
рјешења Скупштине Општине Бијељина, број: 04-475-31 од 
19.03.1979. године укњижено право кориштења у А листу у 
корист Ђокић (Драге) Стевана на дијелу 2000/16664, остали 
уписи испуштени. Парцела означена као к.п. број 2342/25 је 
уписана у зк уложак број 9347, к.о. Бијељина. Увидом у исти 
утврђено је да је у А листу земљиште површине 770 м2 под 
називом Ораница Калтиновача градилиште, да је у Б листу 
земљиште описано у А листу укњижено као друштвена 
својина са дијелом 1/1, док је у Ц теретном листу на основу 
рјешења Скупштине Општине Бијељина укњижено право 

кориштења у А листу у корист Митровић рођ. Зарић Милеве. 
Рјешењем Комисије за излагање на јавни увид података о 
непокретностима и утврђивања права на непокретностима 
Подручне јединице Бијељина, број: 21.12/951-051-1053/16 од 
18.06.2019. године, утврђено је право својине на предметној 
парцели у корист Ђокић (Драге) Стевана, али за коју 
катастар некретнина није ступио на снагу до дана данашњег, 
те се исто до ступања на снагу катастра некретнине има 
сматрати као презумпција за упис стварног права код 
органа за вођење евиденције о стварним правима.
Замјена непокретности између Града Бијељина и Ђокић 
(Драге) Стевана се врши ради привођења намјени 
Регулационог плана „Филип Вишњић“ („Службени гласник 
општине Бијељина“, бр. 7/05), према којем је парцела 
означена као к.п. број 3866/2, к.о. Бијељина 1 планирана за 
јавну инфраструктуру, односно просијецање улице.

Члан 2.
 Налазом ЈП „Дирекција за развој и изградњу града“ 
д.о.о. Бијељина, број И-495/19 од 10.07.2019. године, парцелe 
означенe као к.п. 3904/1 и к.п. број 3866/2, обе к.о. Бијељина 
1, налазе се у обухвату спроведбеног документа просторног 
уређења, регулационог плана „Филип Вишњић“ („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 7/05) и налазе се у трећој 
стамбено-пословној зони Града Бијељина. Према истом, 
вриједност парцеле означене као к.п. број 3904/1 износи 
22.663,20 КМ, а вриједност парцеле означене као к.п. број 
3866/2 износи 26.605,00 КМ тако да разлика у цијени између 
парцела  означених као к.п. број 3904/1 и к.п. број 3866/2, 
износи 3.941,80 КМ у корист власника парцеле означене као 
к.п. број 3866/2, односно Ђокић (Драге) Стевана.
                                                                      

Члан 3.
 О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке 
сачиниће се посебан уговор, а трошкове обраде нотарске 
исправе сноси  Град  Бијељина.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о замјени  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 5.
 На  некретнинама  из члана 1. ове Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће 
се промјена уписаних права у корист уговарача.

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

Број: 01-022-60/19
Бијељина,
Датум, 31. јул 2019. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2.  и 13. Закона 
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 2. 
и 14. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године,  донијела је

О Д Л У К У
О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА – ГРАНТА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА 
ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКИ 

ЦЕНТАР „БУСИЈА“

Члан 1.
 Одобрава се суфинансирање изградње приступног 
пута за туристичко-рекреационо-излетнички центар 
„Бусија“, са Општином Лопаре, у износу од 100.000,00КМ.

Члан 2.
 Поступак јавне набавке за извођење радова на 
изградњи пута за туристичко-рекреационо-излетнички 
центар „Бусија“ ће спровести Општина Лопаре.

Члан 3.
 Новчана средства из члана 1. ове Одлуке уплатиће 
се Општини Лопаре на жиро-рачун број: 554-003-00000019-
23 отворен код Павловић Интернационал банке.

Члан 4.
 Новчана средства из члана 1. ове Одлуке исплатиће 
се Општини Лопаре из буџета Града Бијељина за 2019. годину 
у износу од 50.000,00КМ, док ће се преосталих 50.000,00КМ 
обезбиједити из буџета Града Бијељина за 2020. годину.

Члан 5.
 Општина Лопаре дужна је да користи новчана 
средства из члана 1. ове Одлуке у складу са законским 
прописима и обавезно да Градоначелнику Града Бијељина 
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.

Члан 6.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник и Одјељења за финансије.
  

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

Број: 01-022-61/19
Бијељина,
Датум, 31. јул 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 23) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17) и члана 18. став 1. Одлуке о признањима у Граду 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 15/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној 
дана 31. јула 2019. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА

I
 ДОДЈЕЉУЈУ СЕ градска признања како слиједи: 

 ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1) ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ Г-дин АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ
 За изузетан допринос развоју инфрастуктуре 
изградњом ауто - пута Београд - Сарајево који ће повезати 
Босну и Херцеговину и друге сусједне земље, те осигурати 
развој и унапређење цијеле регије.

 МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
 
 а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“

 1) ЗЕДП „ЕЛЕКТРО - БИЈЕЉИНА“ а.д. БИЈЕЉИНА
 За постигнуте изузетне резултате у области 
дистрибуције, снадбијевања и производње електричне 
енергије.

 2) Др МИЛЕНКО ПОПОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан дугогодишњи рад и постигнуте 
резултате у области хирургије.

 3) Др ДРАГАН ЂОРЂИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За изузетно успјешан рад и постигнуте резултате у 
области ортопедије.

 4) Др ДУШАН ЦВЈЕТИНОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан дугогодишњи рад и постигнуте 
резултате у области стоматологије

 5) Др ГОРАН МАКСИМОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За изузетно успјешан рад и постигнуте резултате у 
области неурологије.

 6) ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ТУЗЛАКА ИЗ 
БИЈЕЉИНЕ
 За несебично очување традиције и културно-
умјетничких вриједности српског народа са овог подручја.

 7) „ЕЛВАКО МЕТПРО“ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
За успјешан рад у области металске индустрије.

 8) Др СРЂАН МИЈАТОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За изузетно успјешан рад и постигнуте резултате у 
побољшању здравља грађана у области ургентне медицине, 
као и за допринос у области друштвеног и образовног рада, 
те афирмације спорта.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 б/ Сребрна медаља „Кнез Иво од Семберије“

 1) ЖАРКО РАДИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За предан дугогодишњи рад и пружање подршке 
породицама заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила Бијељине и Републике Српске.

 2) МИОДРАГ СТЕВАНОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За несебичан и предан рад у Градској борачкој 
организацији Бијељина.

 3) УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ БОРАЦА 
И ЦИВИЛА „СЕМБЕРИЈЕ И МАЈЕВИЦЕ“ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За пружање подршке породицама несталих војника 
и цивила, као и за хумано дјело изградње споменика свим 
мајкама погинулих српских синова.

 4) ДОО „БРАЋА ЕРИЋ“ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан дугогодишњи рад и постигнуте 
резултате у производњи хљеба,  пецива и свих производа 
које савремена пекара данас производи. 

 5) ВЛАДИМИР ЉУБОЈЕВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За велики допринос у области друштвеног, 
образовног, културног и хуманитарног рада. 

 в/ Бронзана медаља „Кнез Иво од Семберије“

 1) АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ 
УСЛУГА „ELEPHANT SOLUTIONS“ МИЛОШ НОВАКОВИЋ 
ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан рад и остварене резултате у области 
рачунарског програмирања.

 2) ДОО БАЛКАН ХИДРАУЛИК БИЈЕЉИНА
 За успјешан рад у обављању спољно – трговинских 
послова, продаје и сервисирања дизалица, компресора, 
хидрауличних компоненти и опреме за комерцијална 
возила.
 
 МЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

 а/ Златна медаља „Филип Вишњић“ 

 1) ЈОКА АРСЕНОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За дугогодишњи активан друштвено-политички 
рад, унапређивање предшколског васпитања и образовања 
и образовања у цјелини.

 2) ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан друштвени, културни и хумани рад, те 
афирмације спорта.

 3) ДРАГАН МАРКОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За изузетне резултате на трећој Европској и 
педесетој Интернационалној олимпијади из физике у 
Летонији и Израелу.

 4) ЂОРЂЕ ПЕРИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За изузетан таленат у свирању хармонике 
и остварене врхунске резултате на многобројним 
међународним такмичењима и фестивалима. 

 ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 а/ Златна значка Града Бијељина

 1) МИРКО КНЕЖЕВИЋ ИЗ ПОПОВА
 За успјешан дугогодишњи рад у области 
сервисирања дизел система и Бош пумпи за пољопривредне 
машине и механизације које су од изузетног значаја за 
Семберско-Мајевички крај.
 
 2) ДОО „ГЕОВИС“ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За успјешан рад и остварене резултате у области 
геодезије и пројектовања.

 б/ Сребрна значка Града Бијељина

 1) ДОО „СЛАЂА“ ИЗ ВЕЛИКЕ ОБАРСКЕ
 За успјешан рад из области трговине на мало, 
сјеменима, пољопривредним ђубривом и механизацијом.

 2) ФАТИМА МУСТАФИЋ ИЗ ЈАЊЕ
 За немјерљив допринос у организацији 
хуманитарних акција за помоћ локалном становништву, а 
посебно велики допринос у превенцији и заштити здравља 
жена кроз организовање бесплатних прегледа становништва 
Јања.

 3) МИРЗА ЈУНУЗОВИЋ ИЗ БИЈЕЉИНЕ
 За дугогодишњи немјерљив допринос и предан 
рад на помоћи локалном становништву, учествовање у 
хуманитарним акцијама и велики допринос у организовању 
културних манифестација. 

II
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-136-2/19
Бијељина,
Датум, 31. јул 2019. 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 30. сједници одржаној дана 
31. јула 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Василије Савић, Александар Млађеновић и 
Миломир Чодо из Бијељине, разрјешавају се дужности 
вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе 
града Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције 
за избор предсједника и два члана Одбора за жалбе града 
Бијељина.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
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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 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених раднијех 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.

  Имајући у виду чињеницу да су Василије Савић, 
Александар Млађеновић и Миломир Чодо именовани за 
вршиоце дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе 
града Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина број 01-
111-30/19 од 28.05.2019. године, да је на сједници Скупштине 
града Бијељина одржаној дана 28.05.2019. године објављен 
Јавни конкурс за именовање предсједника и два члана Одбора 
за жалбе града Бијељина број: 01-111-35/19, те да је окончана 
процедура у вези са поступком избора предсједника и два 
члана Одбора за жалбе града Бијељина, то је примјеном горе 
наведених одредби одлучено 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: 01-111-48/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19), члана 155. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16) и члана 
39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја 
Комисије за избор предсједника и два члана Одбора за 
жалбе града Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  За предсједника и чланове Одбора за жалбе града 

Бијељина именују се:

 1) Василије Савић – предсједник
 2) Миломир Чодо – члан
 3) Александар Млађеновић - члан

 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) 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 бира и разрјешава предсједника скупштине, 
потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, и 
чланове сталних и повремених раднијех 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 155. став 1. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’ број: 97/16) 
прописано је да предсједника и чланове Одбора за жалбе 
именује скупштина након спроведеног јавног конкурса, на 
период од 4 године, са могућношћу поновног избора. 

 На сједници одржаној дана 28.05.2019. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс 
за именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе 
града Бијељина број 01-111-35/19, те донијела рјешење о 
именовању комисије за избор предсједника и два члана 
Одбора за жалбе града Бијељина број 01-111-31/19 од 
28.05.2019. године. Након проведене процедуре која је 
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у 
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима 
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај 
у којем је предложено да се за предсједника и чланове 
Одбора за жалбе града Бијељина именују Василије Савић, 
Миломир Чодо и Александар Млађеновић и исти доставила 
Скупштини града Бијељина на усвајање. 

 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог комисије да се за предсједника и 
чланове Одбора за жалбе града Бијељина именују Василије 
Савић, Миломир Чодо и Александар Млађеновић добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
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 
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-49/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 21. став 1. алинеја 6. Статута 
Aгенције за развој малих и средњих предузећа града 
Бијељина број 64/17 од 25.01.2017. године, Скупштина Града 
Бијељина на 30. сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, 
д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  Дана Шакотић, Драган Стевановић и Милена 
Бајић Шкорић из Бијељине, разрјешавају се дужности 
чланова Управног одбора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина, због оставке већине 
чланова Управног одбора.

 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 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу са 
законом. Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) прописано је да Управни одбор установе именује 
и разрјешава оснивач, док је одредбом члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Чланом 21. став 1. 
алинеја 6. Статута Aгенције за развој малих и средњих 
предузећа града Бијељина број 64/17 од 25.01.2017. године 
прописано је да је критеријум за разрјешење чланова 
Управног одбора оставка већине чланова Управног одбора.

 Скупштина града Бијељина на сједници одржаној 
дана 21.04.2017. године донијела је Рјешење број 01-111-
126/17, којим су Дана Шакотић, Драган Стевановић и 
Милена Бајић Шкорић именовани за чланове Управног 
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина. Драган Стевановић и Милена Бајић 
Шкорић поднијели су оставке на чланство у Управном 
одбору Агенције за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина. Имајући у виду чињеницу да су Драган 

Стевановић и Милена Бајић Шкорић поднијели оставке 
на чланство у управном одбору, те да је тиме испуњен 
критеријум за разрјешење Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина обзиром 
да је већина чланова дала оставку, одлучено је 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: 01-111-50/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 30. сједници одржаној дана 
31. јула 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Александар Станкић, Драган Стевановић и 
Милена Бајић Шкорић, из Бијељине именују се за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа града Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа града Бијељина.

 3. 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 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или 
суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа 
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
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под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно 
горе наведеном, одлучено је 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: 01-011-51/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина  на 30. сједници одржаној дана 31. јула 2019. 
године, расписала је

Ј А В Н И    К О Н  К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

 I   ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ 
ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И  СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

У Управни одбор бира се 3 ( три ) члана из реда оснивача.

 II ОПИС ПОСЛОВА 

У п р а в н и   о д б о р

 Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о 
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању 
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски 
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са 
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене 
актом о оснивању и статутом установе. 

 III М А Н Д А Т

 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 
( четири ) године.

 IV С Т А Т У С

 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује право 
на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању висине 
накнада за рад чланова управних и надзорних одбора у 
јавним установама и предузећима чији је оснивач Град 
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 27/13). 

 V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 • Да су држављани БиХ – Републике Српске ,

 • Да су старији од 18 година,
 • Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
 • Да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
појаве пред Судом.
 • Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 Посебни услови за кандидате за чланове Управног 
одбора су:

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект, 
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

 VII  СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.

 VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, 
у оригиналу или овјереној копији:

 1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 
мјесеци), 
 2. Увјерење да кандидат није осуђиван,
 3. извод из матичне књиге рођених, 
 4. диплому о завршеној високој или вишој стручној 
спреми, 
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 6. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 7. биографију о кретању у служби,
 8. ако посједује и друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
објављивања конкурса.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

         СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
         Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
         са назнаком „ Комисија за избор“.

 X  ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Ослобођење’’.

 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-111-52/19
Бијељина,
Датум, 31. јул 2019. год.

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор чланова Управног одбора 
Агенције за развој малих и средњих предузећа града 
Бијељина, именују се : 

 1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ, предсједник
 2. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ, члан
 3. МИЛАН ЛАЗИЋ, члан
 4. АМИР МУСИЋ, члан
 5. МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини 
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне 
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога 
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката 

за именовање чланова Управног одбора на разматрање и 
доношење аката за избор и именовање.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Број: 01-111-53/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 68/07 ,109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

 1.  Момчило Копривица из Бијељине, разрјешава 
се дужности директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ 
Бијељина, због истека мандата на који је именован.

 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 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) прописано је да директора установе именује и 
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз 
претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36.  Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач.
 
 Имајући у виду чињеницу да је Момчило 
Копривица именован за директора Јавне установе ‘’Муезј 
Семберије’’ Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина 
у претходном сазиву број 01-111-66/15 од 23.07.2015. 
године, да је прије доношења рјешења о именовању број 
01-111-66/15 од 23.07.2015. године проведен поступак јавне 
конкуренције, да мандат директора Јавне установе ‘’Музеј 
Семберије’’ Бијељина траје четири године, те да је истекао 
временски период од четири године на који је именован, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 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: 01-111-54/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 30. сједници одржаној дана 
31. јула 2019. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ 
БИЈЕЉИНА

 1.   Момчило Копривица из Бијељине, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе ‘’Музеј 
Семберије’’ Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе ‘’Музеј Семберије’’ 
Бијељина.

 3. 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 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или 
суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа 
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно 
горе наведеном, одлучено је 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: 01-111-55/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града 
Бијељина  на 30. сједници одржаној дана 31. јула 2019. 
године, расписала је

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА

 I ДИРЕКТОР  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ 
СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

 II     ОПИС ПОСЛОВА 

 Директор представља и заступа јавну установу, 
организује и руководи установом, предлаже акте које доноси 
Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење, стара се и одговара за законитост 
рада и коришћење и располагање имовином установе и обавља 
и друге послове утврђене Законом и Статутом.

 III    М А Н Д А Т

 Директор се именује на период од 4 ( четири ) 
године.
         
 IV    С Т А Т У С

 Уговором о међусобним правима и обавезама 
који директор закључује са Управним одбором утврђује се 
радно-правни статус, плата и друга примања директора по 
основу рада.

 V     ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

 • Да су држављани БиХ – Републике Српске,
 • Да су старији од 18 година,
 • Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
 • Да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
појаве пред Судом.
 • Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

 VI    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 
 Посебни услови за кандидате из тачке I су:
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 - висока стручна спрема (VII степен)
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект
 - најмање пет година радног искуства у струци
 - посједовање руководних и организационих 
способности
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова 
 - програм рада.

 VII  СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске („ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и другим 
законима. Кандидати не могу бити лица која су на функцији 
у политичкој странци.

 VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, Увјерење да 
кандидат није осуђиван, Увјерење о држављанству ( не старије 
од шест мјесеци ), извод из матичне књиге рођених, личну 
карту, својеручно потписане и овјерене изјаве о испуњавању 
општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII, диплому, 
доказ о радном искуству у струци и Програм рада. 
 
 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

 IX    РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања конкурса.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:
         
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
 са назнаком „Комисија за избор“.

 X ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Ослобођење’’.
 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 

рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-111-56/19
Бијељина,
Датум, 31. јул 2019. год.

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 30. 
сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор директора Јавне установе 
‘’Музеј Семберије’’ Бијељина, именују се: 

 1. ВЕСНА РАДИКИЋ, предсједник
 2. СТОЈАН ЈОВОВИЋ, члан
 3. БОРО ЂОКИЋ, члан 
 4. СЕЛМА КАРЈАШЕВИЋ СЕЛИМОВИЋ, члан
 5. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ, члан

II
  Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03 ) прегледа све пријаве 
које стигну у прописаном року, по потреби прибави 
додатне информације о кандидатима, обави интервју са 
свим кандидатима који су ушли у ужи избор и након тога 
достави Извјештај о свом раду Градоначелнику, након 
чега Градоначелник Скупштини града упућује приједлог 
кандидата за директора на разматрање и доношење акта за 
коначно именовање.

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

Број: 01-111-57/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 7. став 2. и члана 27. став 1. тачка 4. 
Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 96/05 и 
98/13), члана 56. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16), 
члана 70. став 1. и 3.  Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 187. став 6. и 7. 
Пословника о раду Скупштине града Бијељина (‘’Службени 
гласник града Бијељина’’, број: 11/17) Скупштина Града 
Бијељина на 30. сједници одржаној дана 31. јула 2019. године, 
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д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОПОЗИВУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.   ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ опозива се са функције 
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

 Градоначелник Града Бијељина поднио је приједлог 
за опозив Драгана Ђурђевића са функције замјеника 
Градоначелника, број 02-014-1-2973/19 од 30.07.2019. 
године. У приједлогу за опозив је наведено да се исти 
подноси у складу са одредбом члана 56. став 1. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16) и одредбом члана 70. став 2. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17). У приједлогу за опозив је наведено да су испуњени 
услови прописани одредбом члана 70. став 1. Статута Града 
Бијељина, будући да именовани нема доказаних резултата 
у раду, те је из тог разлога Градоначелник предложио 
да се Драган Ђурђевић опозове са функције замјеника 
Градоначелника.

 Комисија за избор и именовања Скупштине града 
Бијељина је на сједници одржаној дана 31.07.2019. године 
разматрала поднесени приједлог Градоначелника Града 
Бијељина број 02-014-1-2973/19 од 30.07.2019. године 
за опозив Драган Ђурђевића са функције замјеника 
градоначелника, 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 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, док је одредбом члана 27. став 1. 
тачка 4. истог Закона прописано да функционеру јединице 
локалне самоуправе функција престаје у случају опозива.

 Чланом 56.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласинк Републике Српске“, број: 97/16) 
прописано је да скупштина бира и разрјешава замјеника 
на приједлог градоначелника, односно начелника општине 
(став 1), те 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). 

  Одредбом члана 70. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано је да замјеник градоначелника може бити 
опозван прије истека мандата ако правоснажном 
пресудом буде осуђен за кривично дјело, због неморалног 
и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или 
злоупотребе функције коју обавља, уколико не извршава 
дужности које му је повјерио Градоначелник и у другим 
случајевима утврђеним законом (став 1), те да о опозиву 
замјеника градоначелника одлучује Скупштина града, 
по поступку предвиђеном за његов избор, у складу са 
стаутом и пословником скупштине (став 3).

 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 
дужна да размотри у року од 30 дана од дана подношења, 
док је ставом 7. истог члана прописано да о опозиву 
предсједника, потпредсједника Скупштине и замјеника 
градоначелника, Скупштина одлучује тајним гласањем. 

 Имајући у виду чињеницу да је Градоначелник 
Града Бијељина дана 30.07.2019. године поднио приједлог 
за опозив Драгана Ђурђевића са функције замјеника 
градоначелника број 02-014-1-2973/19, као и да је Комисија за 
избор и именовања Скупштине града Бијељина прихватила 
поднесени приједлог о чему је сачинила мишљење од 
31.07.2019. 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: 01-111-58/19
Бијељина,
Датум: 31. јул 2019. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ; 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: ДД-15/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-15/19
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II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, вршиће се 
јавна набавка следећих радова: 

ИЗГРАДЊА  ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је 417.912,40 КМ (без ПДВ-а) 
односно  488.957,50 КМ (са ПДВ-ом). Средства је 
обезбиједила Влада Републике Српске-Министарство 
финансија.

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

V
 Рок за извођење предметних радова је 90 (деведесет) 
дана од дана увођења у посао.Извођач ће бити уведен у 
посао  у року  од десет  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:02-404-140/19       
Бијељина,           
Датум: 10.07.2019. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ; 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: ДД-22/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-22/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  КОТЛАРНИЦЕ И 
УГРАДЊИ  ЦЕНТРАЛНОГ  ГРИЈАЊА  У ОШ „КНЕЗ  ИВО 

ОД СЕМБЕРИЈЕ“ ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ  ХАСЕ 

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  34.188,40 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,43 КМ (са ПДВ-ом). 
Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. године 
са буџетске ставке „Набавка грађевинских објеката-
инвестиције у образовању“ економски код: 511100, 
потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за извођење предметних радова је 60 (шездесет) 
дана од дана увођења у посао.Извођач ће бити уведен у 
посао  у року  од десет  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:02-404-145/19     
Бијељина, 
Датум: 22.07.2019. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:КГН-08/19

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: КГН -08/19

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

ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И  ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА КАМПАЊУ „БИЈЕЉИНА-ГРАД 
БУДУЋНОСТИ“

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 10.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 
 Средства  су  обезбијеђена из буџета за 2019. годину 
са буџетске ставке “Суфинансирање пројеката и активности 
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски  
код 412 900, потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Конкурентски 
захтјев за достваљање понуда уз провођење ‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.
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: 02-404-148/19
Бијељина, 
Датум:24.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-24/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-24/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ 
НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА У 
АМАЈЛИЈАМA У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА СЕВ2 И БИХ3

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  10.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 12.285,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Стамбено 
збрињавање социјалних категорија“ економски код: 511100, 
потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 30 
(тридесет) 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:02-404-147/19     
Бијељина,       
Датум: 24.07.2019. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ; 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: ДД-17/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-17/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 
ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  ПО ПРОЈЕКТУ  
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА  2017-2018 У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА (ПАРЦЕЛА  903/2)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  7.692,31 КМ (без ПДВ-а) 
односно 9.000,00 КМ (са ПДВ-ом). 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. године 
са буџетске ставке „Стамбено збрињавање Рома 
суфинансирање пројеката, помоћ“ економски код: 511100, 
потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за извођење предметних радова је  од дана 
потписивања уговора до 30.09.2019. 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:02-404-146/19    
Бијељина,       
Датум: 24.07.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 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: ДД-23/19

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-23/19

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

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ СЛУЖБЕНИХ 
ПРОСТОРИЈА УЗ ОБЈЕКАТ ФК ‘’СЛОБОДА’’ ДОЊИ 
ЗАГОНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  12.820,52 КМ (без ПДВ-а) 
односно 15.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекте “ 

економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 30 
(тридесет) дана од дана увођења у посао. Извођач радова 
ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана 
потписивања Уговора, а крајњи рок за реализацију уговора 
је 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао.

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

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

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

Број: 02-404-152/19      
Бијељина,                               
Датум: 29.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-18/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-18/19

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

ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ ПО ПРОЈЕКТУ 
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2017-2018 У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА“ (ПАРЦЕЛА 903/2)

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  10.683,76 КМ (без ПДВ-а) 
односно 12.500,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Стамбено 
збрињавање Рома суфинансирање пројеката, помоћ“ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања Уговора до 30.09.2019.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: 02-404-151/19     
Бијељина,                
Датум: 29.07.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18.  и  21. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02-П1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-Н-02-П1/19

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

САНАЦИЈА  ШТЕТЕ  НА САОБРАЋАЈНОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРИ  НАСТАЛОЈ  ОД  КИШНИХ  
ПАДАВИНА  НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.948,72 (без ПДВ-а) односно 
21.000,00 КМ (са ПДВ-ом).  Средства су обезбијеђена  из 
буџета за 2019. годину са буџетске ставке:“Одржавање 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање 
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка  без објаве обавјештења о набавци у складу са 
чланом 21. ЗЈН .

V
 Рок за реализацију предметних радова je  10  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:02-404-138/19       
Бијељина,                  
Датум: 05.07.2019. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: СКП-11(2 Лота)-Лот 1-п2/19

 
I

 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга  
под шифром: СКП-11 (2Лота)-Лот 1-п2/19

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

 ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈE НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА
 
 ЛОТ 1:  Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне  сигнализације на градским улицама на подручју 
Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке за Лот 1 је предвиђено је
34.188,03 КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00КМ (са ПДВ-

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 2019. годину са 
буџетске ставке “Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412500; 
потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга је 60 дана  од 
дана  давања писменог налога  за  почетак пружања  услуга  
од  стране наручиоца, а крајњи рок  за реализацију уговора 
је 30.11.2019.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:02-404-144/19        
Бијељина,    
Датум: 22.07.2019. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 ;26/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА
ШИФРА: СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-П1/19

 
I

 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова  
под шифром: СКП-н-05 (9 Лот-ова)-Лот 5 и Лот 9-П1/19

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

 ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ 
СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 
ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

ЛОТ 5: Асфалтирање два крака улице Јурија Гагарина
ЛОТ 9: Асфалтирање некатегорисаног пута у МЗ Гојсовац
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 99.145,30 КМ (без ПДВ-а) 
односно 116.000,00 КМ (са ПДВ-ом):
 - за ЛОТ 5 предвиђено је  36.752,14 КМ (без 
ПДВ-а) односно 43.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа 
Министарство за људска права и избјеглице финансира 
10.256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 12.000,00КМ (са ПДВ-
ом),
 - за ЛОТ 9 предвиђено је  62.393,16 КМ (без 
ПДВ-а) односно 73.000,00 КМ (са ПДВ-ом), од тог износа 
Министарство за људска права и избјеглице финансира 
21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00КМ (са ПДВ-ом)

 Средства Града у износу од 67.521,37 КМ (без 
ПДВ-а) односно 79.000,00 КМ (са ПДВ-ом) су обезбијеђена 
из буџета за 2019. 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. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за оба Лот-а 
је  60 (шездесет) дана од дана увођења у посао. Извођач 
радова ће бити уведен у посао у року од 15 (петнаест) 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: 02-404-154/19                 
Бијељина,       
Датум: 31.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 :

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке СКП-08/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 26.06.2019. године и у “Сл.гласнику БиХ” 
бр.44/19 од 28.06.2019. године, а која се односи на набавку 
услуга: САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1 . АД  „Комуналац “ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да понуда понуђача АД  „Комуналац “ Бијељина  достављена 
у складу са  тендерском документацијом, међутим понуђена 
цијена у износу од 16.840,00 КМ (без ПДВ-а) превазилази 
средства од планираних средстава за реализацију ове јавне 
набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама, из разлога што је 
цијена прихватљиве понуде знатно већа од обезбијеђених 
средстава за предметну набавку. 

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-131/19 од 
17.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 
  

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.

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

Број:02-404-131/19
Бијељина, 
Датум:22.07.2019.год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 ДД-13/19

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 01.07.2019. 
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.45/19 од 05.07.2019. године, 
а која се односи на набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКИ ДОМ У 
БИЈЕЉИНИ –II ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОГРАЂЕНОГ 
ДИЈЕЛА ОБЈЕКТА), понуду је доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО  „Призма“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Призма“ Бијељина  достављена 
у складу са  тендерском документацијом, међутим понуђена 
цијена у износу од 128.128,21 КМ (без ПДВ-а) превазилази 
средства од планираних средстава за реализацију ове јавне 
набавке.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка е) Закона о јавним набавкама, из разлога што је 
цијена прихватљиве понуде знатно већа од обезбијеђених 
средстава за предметну набавку. 

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-133/19 од 
22.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 
  

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.

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

Број:02-404-133/19
Бијељина, 
Датум: 24.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 :

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-26(2 

Лота)/19-Лот 1

I
 Отказује се поступак јавне набавке радова која се 
односи на : ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ 
СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 
ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ. 

 За ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на 
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за 
људска права и избјеглице БиХ  понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина 
 2. Доо „Бук промет“, Бијељина
 3. Д.Д. „GALAX – NISKOGRADNJA“, Брчко

II
 У поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ-ЛОТ 1:  
Изградња и асфалтирање улица на подручју Града Бијељина 
у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 
БиХ, уложена је жалба на Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача број: 02-404-113/2019- Лот 1 од 09.07.2019. године 
од стане понуђача Д.Д. „GALAX – NISKOGRADNJA“, Брчко. 
Уложена жалба је основана и усваја се у потпуности. 
Уговорни орган  је техничком грешком у тачки 9. тендерске 
документације предвидио провођење Е-аукције, а  Е-аукција 
није била предвиђена у Обавјештењу о набавци број:1293-
1-3-118-3-137/19 од 11.06.2019.године. Због тога што у 
Обавјештењу о јавној набавци није предвиђена Е-аукција 
уговорни орган није из технички разлога у могућности да 
закаже, односно проведе Е-аукцију.
 На основу свега наведеног уговорни орган отказује 
поступак јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) 
Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који 
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

III
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-113/2019 – лот 1 од 
09.07.2019.године.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/2019 
од 17.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о отказу 
поступка. 

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.

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

Број:02-404-113/2019-Лот 1
Бијељина, 
Датум:17.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-26(2 

Лота)/19-Лот 2

I
 Отказује се поступак јавне набавке радова која се 
односи на : ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ 
СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 
ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ
 ЛОТ 1:  Изградња и асфалтирање улица на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ
 ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на подручју 
Града Бијељина у сарадњи са Министарством за људска 
права и избјеглице БиХ. 

 За ЛОТ 2: Изградња и асфалтирање путева на 
подручју Града Бијељина у сарадњи са Министарством за 
људска права и избјеглице БиХ. 

 понуде су доставили следећи понуђачи:

 1.  ДОО „Бијељина пут“ Бијељина 
 2.  Доо „Бук промет“, Бијељина
 3.  Д.Д. „GALAX – NISKOGRADNJA“, Брчко

II
 У поступку јавне набавке радова: ИЗГРАДЊА 
И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ- ЛОТ 2: 
Изградња и асфалтирање путева на подручју Града Бијељина 
у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице 
БиХ. , уложена је жалба на Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача број: 02-404-113/2019- Лот 2 од 09.07.2019. године 
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од стане понуђача Д.Д. „GALAX – NISKOGRADNJA“, Брчко. 
Уложена жалба је основана и усваја се у потпуности. 
Уговорни орган  је техничком грешком у тачки 9. тендерске 
документације предвидио провођење Е-аукције, а  Е-аукција 
није била предвиђена у Обавјештењу о набавци број:1293-
1-3-118-3-137/19 од 11.06.2019.године. Због тога што у 
Обавјештењу о јавној набавци није предвиђена Е-аукција 
уговорни орган није из технички разлога у могућности да 
закаже, односно проведе Е-аукцију.
 На основу свега наведеног уговорни орган отказује 
поступак јавне набавке у складу са чланом 69. став (3) 
Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који 
су ван контроле уговорног органа и који се нису могли 
предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.

III
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-113/2019 –Лот  2 од 
09.07.2019.године.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-113/2019 
од 17.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о отказу 
поступка. 

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.

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

Број:02-404-113/2019-Лот 2
Бијељина, 
Датум:17.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-03/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 26.06.2019. године, и у Сл.гласнику Бих 

бр.44/19 од 28.06.2019.године а која се односи на набавку 
роба: “НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА 
ЈОВА ЗМАЈ“ НА ЛЕДИНЦИМА”, понуде су  доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО “Вита“  Зеница
 2. ДОО “Топ спорт“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Вита“ Зеница није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом јер у Изјавама 
45.,47 и 52. ЗЈН није наведен положај лица које је дало изјаву 
у привредном друштву и број Службеног гласника БиХ 
у коме је објављено Обавјештење о јавној набавци,  те је 
елиминасана из поступка оцјене понуда.

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „Топ спорт“ 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„Топ спорт„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 21.367,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-132/19 од 
15.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

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

Број:02-404-132/19
Бијељина, 
Датум: 22.07.2019. год.
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 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  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-03/19

I
 У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског 
захтјева за доставаљање понуда уз провођење Е-аукција, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 23.04.2019. 
године, Исправке обавјештења о набавци од 08.05.2019. 
године, Исправке обавјештења о набавци од 03.06.2019. 
године и Исправке обавјештења о набавци од 14.06.2019. 
године а која се односи на набавку роба: ‘’Набавка рачунара 
и штампача за потребе Градске управе Града Бијељина“ 
,понуду је доставио следећи понуђач:

 - ДОО „Copitrade“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача ДОО „Copitrade“  Бијељина у 
потпуности испуњава услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
да је најповољнији понуђач: 
  
 ДОО  „Copitrade“  Бијељина, са понуђеном цијеном 
у  износу од: 33.843,50 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-75/19 од 
22.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 

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

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

Број:02-404-75/19
Бијељина, 
Датум: 24.07.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19)  и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  СКП-20-п1/19

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
са закључивањем оквирног споразума, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 02.07.2019. године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.45/19 од 05.07.2019. године, а која се 
односи на набавку радова: “Изградња водоводне мреже у 
мјесним заједницама“, понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. АД „Водовод и канализација “ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач: 
  
 АД „Водовод и канализација“Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 152.911,38 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-136/19 од 
25.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-136/19
Бијељина, 
Датум: 29.07.2019. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18.  и  21. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-02-П1/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-Н-02-П1/19

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

САНАЦИЈА  ШТЕТЕ  НА САОБРАЋАЈНОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРИ  НАСТАЛОЈ  ОД  КИШНИХ  
ПАДАВИНА  НА ПОДРУЧЈУ МЗ БАЊИЦА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.948,72 (без ПДВ-а) односно 
21.000,00 КМ (са ПДВ-ом).  Средства су обезбијеђена  из 
буџета за 2019. годину са буџетске ставке:“Одржавање 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање 
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа“ економски код 412500; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка  без објаве обавјештења о набавци у складу са 
чланом 21. ЗЈН .

V
 Рок за реализацију предметних радова je  10  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:02-404-138/19     
Бијељина,    
Датум: 05.07.2019. год

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-12/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 01.07.2019.године и у Сл.гласнику Бих 
бр.45/19 од 05.07.2019.године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У 
БИЈЕЉИНИ  -    I I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКЕТА), 
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина
 2. ДОО ‘’ПРИЗМА’’ 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 ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина ..........................................
................................................................ 119.325,59 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина ................................
.................................................................119.445,03 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО„ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: 119.325,59 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
135/19 од 29.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

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

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

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

Број:02-404-135/19
Бијељина, 
Датум: 01.08.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-14/19

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.06.2019.године и у Сл.гласнику 
Бих бр.41/19 од 14.06.2019. године, а која се односи на 
набавку радова: “ИЗГРАДЊА ПОДРУЧНОГ ОДЈЕЉЕЊА 
ПЕТОРАЗРЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ 
ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ У ГОРЊЕМ МАГНОЈЕВИЋУ- II 
ФАЗА”, понуде је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО “ПГП Градитељ“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО „ПГП Градитељ“ 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„ПГП Градитељ„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: 44.223,24 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-124/19 од 
30.07.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

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

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

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

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

Број:02-404-124/19
Бијељина, 
Датум: 01.08.2019. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“,број:  97/16 и 36/19), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“ број: 9/17), члана 13. Правилника  о поступцима 
задужења, коришћења и расходовања опреме и ситног 
инвентара  („Службени гласник Града Бијељина“, број:6/13) 
Градоначелник  д  о  н  о  с  и:

О Д Л У К У
о расходовању имовине на основу Извјештаја Комисије о 
расходовању средстава Града Бијељина број: 02/10-054-1-

0000/2019 од 18.07.2019. године

I
 Искњижити вриједност канцеларијског намјештаја 
који због физичког оштећења више није у употреби и то набавне 
вриједности од 159,19 КМ, отписане вриједности 159,19 КМ на 
контима 011221- Канцеларијски намјештај и 011229- Корекција 
вриједности канцеларијске опреме, алата и инвентара.

II
 Искњижити вриједност расходованих 
канцелариских машина (фотокопирни апарат) који због 
дотрајалости и неисправности више нису у функцији  у 
набавној вриједности од 6.084,00 КМ, отписаној вриједности 
од 4.324,60 КМ на контима 011223-Канцеларијске машине  
и 011229- Корекција вриједности канцеларијске опреме, 
алата и инвентара, а разлику за износ садашње вриједности 
од 1.759,40 КМ евидентирати на конто 471913 - Губици по 
основу расходовања имовине.

III
 Искњижити вриједност расходоване телефонске 
опреме која  због дотрајалости и неисправности више нису 
у функцији  у набавној вриједности од 682,87 КМ, отписаној 
вриједности од 682,87 КМ на контима 011233-Телефонска опрема 
и 011239- Корекција вриједности комуникационе опреме.

IV
 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за 
финансије, а искњижавање извршити са 30.06.2019.године.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2942/19                                                            
Бијељина, 
Датум, 25.07.2019. год.

 На  основу  члана  59.  став 1.  алинеја  12.  Закона  
о  локалној  самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 13. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,број: 
9/17) и члана     4. став 4. Одлуке о програму кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње у 2019. 
години („Службени гласник Града Бијељина“, број:6/19) 
Градоначелник  Града  Бијељина  д о н о с и :  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК  
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измјенама 
и допунама Правилника о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2019. годину  број: 187/19 
од 25.6.2019. године.

 2.  Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног oдбора Аграрног фонда Града Бијељина број: 
187/19 од 25.6.2019. године и Сагласност Одјељења за 
пољопривреду Градске управе Града Бијељина број: 02/19-
330-2-117/19 од 26.6. 2019. године налазе се у прилогу овог 
Рјешења и чине његов саставни дио.

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

Број: 02-014-1-2806/19 
Б и ј е љ и н а,                                                                                         
Датум, 01. јул 2019. год.

 На основу члана 9. Статута Аграрног фонда 
града Бијељина(„Службени гласник града Бијељина”,број: 
15/08, 1/12, 26/13,10/15), члана 22. и 26. Закона о 
пољопривреди,(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 70/06, 20/07 и 86/07 ),чланом 3. и 4. Одлуке о програму 
кориштења средстава за подстицај пољопривредне 
производње у 2019. години („Службени гласник Града 
Бијељина“,број: 06/19,) , Управни одбор Аграрног фонда 
Града Бијељина,  дана, 25.06.2019. године  д о н и о    ј е :

ПРАВИЛНИК 
О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан   1.
 У Правилнику о начину и условима подстицаја у 
пољопривредној производњи за 2019. Годину (‘’Службени 

гласник града Бијељина’’, бр: 08/19) у  чану 18. став 2. тачка 1. 
ријеч „копије пасоша за властити узгој оваца –„ брише се.

Члан 2.
 У члану 19. после става 4. додаје се нови став 
5. и гласи: Мјесне заједнице  или групе грађана  да би 
конкурисале за средства предвиђена за подршку изградњи 
инфраструктуре гдје није обухваћено јавном набавком  од 
Аграрног фонда, достављају следећа докуманта:
 -  захтјев са описом послова, 
 - овјерену  изјаву о изградњи или намјени 
инфраструктурног објекта,
 - предмјер радова или предрачун- рачун који издаје 
извођач радова- извршиоц услуга,
 - сагласност савјета мјесне заједнице да средства 
буду пребачена на извођача радова – извршиоца услуга.

Члан 3.
 У члану 19. став 7. иза ријечи „игралишта,“ додаје се 
нова ријеч „набавка опреме за 
 одржавање и уређење заједничких површина“

Члан 4.
 У члану 19. став 9. иза броја „ 4.“ додаје се нови број  
„ и 5.“

Члан 5.
 У члану 25. став 1. иза ријечи „или набаве 
прикључну машину“ додаје се нова ријеч 
„или опрему за одржавање воћњака и винограда.“

Члан 6.
 У члану 25. став 2. иза ријечи „или једну прикључну 
машину“ додаје се нова ријеч „ или опрему за одржавање 
воћњака и винограда.“

Члан 7.
 У члану 25. став 4. број „1500,00„ мјења се у број 
„2000,00“

Члан  8.
 Овај Правилник ступа на снагу након давања 
сагласности од стране Градоначелника града Бијељина а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”. 

Број:  187/19 
Бијељина,   Датум, 25.06.2019.  год.

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 У Комисију за провођење поступка продаје 
демонтираног лима са објекта спортске сале у Рачанској 
улици у Бијељини који је у власништву Градске управе Града 
Бијељина именује се:

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА

Драган Вуковић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Обрен Божић, предсједник
 2. Мирослав Мићић, члан
 3. Никола Марковић, члан

II
 Задатак комисије је да проведе поступак продаје 
демонтираног лима са објекта спортске сале у Рачанској 
улици који је у власништву Градске управе Града Бијељина, 
да о томе сачини Извјештај и исти достави Градоначелнику 
и Начелнику Одјељења за друштвене дјелатности.

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

Достављено:           ГРАДОНАЧЕЛНИК

 1. Обрен Божић,
 2. Мирослав Мићић,
 3. Никола Марковић,
 4. Одјељење за друштвене дјелатности,
 5. Стручна служба Скупштине Града,
 6. Архиви.

Број: 02-014-1-2894/19
Бијељина, 
Датум: 01.07.2019. год.

 На основу члана 71. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), Одлуке 
о поступку за додјелу средстава удружењима грађана 
на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 22/14 и 3/16) и Споразума о сарадњи Града 
Бијељина и невладиних организација на подручју Града 
Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИМА СУ 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА У 2019. ГОДИНИ

I
 Именује се Тим за праћење (мониторинг) 
реализације пројеката удружења грађана којима су одобрена 
средства из буџета Града Бијељина на основу Јавног позива у 
2019. години у следећем саставу:
   
 1. Боро Ђокић
 2. Јасмина Абудлахагић
 3. Бобан Станкић
 4. Милица Ступар
 5. Далибор Тодоровић
 6. Јелена Шаренац Бурић

II
 Основни задатак Тима за праћење реализације 
пројеката удружења грађана јесте праћење резултата 
и праћење финансијских активности засновано на 
информацијама добијеним из наративних и финансијских 
извјештаја, као и на информацијама прикупљеним 

приликом теренских посјета.
 

III
 Мандат Комисије траје до именовања нове 
Комисије.

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

Број: 02-014-1-2922/19                                                          
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум: 22.07.2019. год.

 На основу члана  59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),  
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) и члана 6. став 2.  Правилника 
о поступку рјешавања захтјева грађана за накнаду штете 
настале усљед уједа паса луталица на територији Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 11/19)  
Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

I
 Именује се Комисија за провјеру и процјену 
штета насталих уједом паса луталица на територији Града 
Бијељина (у даљем тексту: Комисији) у следећем саставу: 

 1. Цвијета Јоцић – Одјељење за пољопривреду;
 2. Благоје Поповић – представник вршиоца услуге 
Хигијеничарске службе на подручју Града Бијељина;
 3. Бојан Гаврић - градски ветеринарски инспектор;
 4. Боро Новаковић - комунални полицајац;
 5. Ведрана Билал – дипл.правник  у Одјељењу за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у 
Градској управи Града Бијељина 

II
 Задатак Комисије је да поступа у складу са чланом 
7., 8., 9. и 10. Правилника о поступку рјешавања захтјева 
грађана за накнаду штете настале усљед уједа паса луталица 
на територији Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 11/19).
  

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

Број: 02-014-1-2921/19
Бијељина,
Датум: 22. јул 2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-45/19 од 01.07.2019. 

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 228 упис регистрације Заједнице 
етажних власника     „ГЕТЕОВА 2“  улица  Гетеова број 2, 
Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
,,ГЕТЕОВА 2“ улица Гетеова број 2 Бијељина,  Регистарски 
лист број: 228.
 Оснивачи: 11 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Љубиша Лазаревић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-45/19 
Бијељина, 
Дана, 01.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-51/19 од 15.07.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 229 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ 
ТЕРОРА 19 и АТИНСКА 10“ улица Жртава фашистичког 
терора бр.19 и Атинска бр.10 Бијељина,  са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 19 и АТИНСКА 10“ 
улица Жртава фашистичког терора бр.19 и Атинска бр.10 
Бијељина, Регистарски лист број: 229.
 Оснивачи: 8 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Златко Вићановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-51/19 
Бијељина,     
Дана, 15.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-54/19 од 22.07.2019. 

године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 230 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „СТАРИ ГРАД“ улица Доситеја 
Обрадовића бр. 4, улаз 2,  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СТАРИ ГРАД“ улица Доситеја Обрадовића бр. 4, улаз 2, 
Бијељина, Регистарски лист број: 230.
 Оснивачи: 5 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Далибор Грујичић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-54/19 
Бијељина, 
Дана, 22.07.2019. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-42/19 од 24.06.2019. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 227 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „1.МАЈА БР.3-УЛАЗ 2“ улица 
1. Maja бр. 3 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ УЛ.1.МАЈА БР.3-УЛАЗ 2“ улица 1.Maja бр.3 Бијељина, 
Регистарски лист број: 227.
 Оснивачи: 16 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Горан Грабовац, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-42/19 
Бијељина,  
Дана, 24.06.2019. год.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.    

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЂОКИЋ (ДРАГЕ) 
СТЕВАНА

ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА – ГРАНТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА 
ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКИ 
ЦЕНТАР „БУСИЈА“

ЗАКЉУЧАК О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ 
ПРИЗНАЊА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ 
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
‘’МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ‘’МУЗЕЈ 
СЕМБЕРИЈЕ’’ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ОПОЗИВУ ЗАМЈЕНИКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
     

 АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-15/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-22/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-08/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-24/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-17/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-23/19

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-18/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-Н-02-П1/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП-11(2 ЛОТА)-ЛОТ 1-П2/19

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
СКП-Н-05 (9 ЛОТ-ОВА)-ЛОТ 5 И ЛОТ 9-П1/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-08/19

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-13/19

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-26(2 ЛОТА)/19-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-26(2 ЛОТА)/19-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-03/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-03/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКР 
СКП-20-П1/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
СКП-Н-02-П1/19

САДРЖАЈ



Број 15 - Страна 27Службени гласник Града Бијељина02. август 2019.

20

21

21

22

22

22

23

23

24

24

24

19.

20.

21.
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2.

3.
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ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-12/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-14/19

ОДЛУКА О РАСХОДОВАЊУ ИМОВИНЕ 
НА ОСНОВУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ 
О РАСХОДОВАЊУ СРЕДСТАВА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА БРОЈ: 02/10-054-1-0000/2019 ОД 
18.07.2019. ГОДИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2019. ГОДИНУ
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ  ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2019. 
ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ 
ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМА СА ОБЈЕКТА 
СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У 
БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ОСНОВУ 
ЈАВНОГ ПОЗИВА У 2019. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОВЈЕРУ И ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА НАСТАЛИХ 
УЈЕДОМ ПАСА ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ГЕТЕОВА 2“ УЛИЦА 
ГЕТЕОВА БРОЈ 2, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА 
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 19 И АТИНСКА 10“ 
УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА БР. 
19 И АТИНСКА БР.10 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СТАРИ 
ГРАД“ УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 4, 
УЛАЗ 2, БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „1. МАЈА 
БР.3-УЛАЗ 2“ УЛИЦА 1. МАЈА БР.3 БИЈЕЉИНА
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