
Службени гласник
Града Бијељина

Година LII 6. новембар 2015. године  БРОЈ 21 / 2015

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
101/04 и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и  25. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА  ШИФРА: ПП-01-п1/ 15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга   под 
шифром: ПП-01-п1/15

II
 За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду , 
вршиће се јавна набавка следећих услуга  :
Вршење систематске дератизације  на подручју Града 
Бијељина   у 2015.години

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
58.000,00 КМ.(нето: 49.572,65 КМ) Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке ‘’Трошкови 
дератизације’’, економски код: 412 200 ; потрошачка јединица 
0005150.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда. 

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних 
услуга је тридесет календарских дана  од дана закључивања 
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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-122/15
Бијељина,
Датум, 19.10.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18  и члана 23  Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина 
број: 03/15) ‘’, Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

УСЛУГА ШИФРА:КГН- 01(2 ЛОТА)-ЛОТ2-У1/15

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
КГН- 01(2 ЛОТА)-ЛОТ2-У1/15

II
 За потребе Кабинета Градоначелника , вршиће 
се јавна набавка следећих услуга: Уговарање вишка услуга 
медијска презентација  и промоција Града Бијељина , 
услуга продукције промотивног филма  о достигнућима  и 
резултатима  рада градске управе Града Бијељина  у периоду 
од 2005. до 2015. године. 
 Додатни уговор уз основни уговор број:02-404-
51/15 ЛОТ 2 од 01.06.2015.године

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 14.900,00 КМ (НЕТО= 12.735,04 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске 
ставке ‘’Остале уговорене услуге (односи са јавношћу  и 
информисање)’’ економски код 412 700 , потрошачка 
јединици 0005120.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
              Услуге ће се вршити у периоду трајања основног 
уговора број:02-404-51/15 ЛОТ 2 од 01.06.2015.године

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

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

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

Број: 02-404-128/15 
Бијељина, 
Датум: 04.11.2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
града Бијељина’’, број: 03/15)

     О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВОНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП - 32 (2 Лот- а)-п1/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  поновној јавној набавци УСЛУГА 
под шифром: СКП - 32 (2 Лот- а)-п1/15
 

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се поновна 
јавна набавка следећих услуга :
 Санација дијела некатегорисане путне мреже на 
подручју Града Бијељина 

 Лот 1 – Санација – пошљунчавање дијела 
некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 Лот 2 – Пошљунчавање дијела некатегорисаних 
путева на подручју Града Бијељина  

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 116.000, 00 КМ (НЕТО =  99.145,30 КМ) Лот 1 = 
60.000,00  КМ  (НЕТО =  51.282,05 КМ), Лот 2 = 56.000,00 
КМ (НЕТО = 47.863,25 КМ). Средства за Лот 1 грађани 
МЗ суфинансирају у износу од 50% (МЗ Суво Поље – 
5.000,00КМ, МЗ Доње Црњелово – 5.000,00КМ, МЗ Горње 
Црњелово – 5.000,00 КМ, МЗ Велика Обарска – 5.000,00КМ, 
МЗ Модран – 5.000,00 КМ и МЗ Нови – 5.000,00КМ).

 Средства за Град су обезбијеђена из буџета за 
2015.годину са буџетске ставке ‘’Одржавање хоризонталне 
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних 
и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа’’ 
економски код: 412 500; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних 
услуга  за Лот 1 и Лот 2 је 30 календарских дана од дана 
увођења у посао , а обавеза инвеститора је да извођача 
уведе у посао најкасније 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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-125/15
Бијељина,
Датум, 28.10.2015. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 21. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке  СЗП-н-06-п2-у1/14

 
I

 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на набавку радова: “ Уговарање непредвиђених радова 
и продужење рока реализације радова на увођењу система 
гријања и хлађења у објекту градске управе  Града Бијељина 
– зграда Одјељења за просторно уређење, Уговор 1 на Уговор 
број:02-404-83/15 од 17.08.2015.године“,на преговоре је позван  
понуђач

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 ДОО „Eneco ekološki sistemi“ 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,прихваћена 
понуда

 ДОО“Eneco ekološki sistemi“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 2.556,45 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-121/15 од 
26.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам) 
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 изабрани понуђач у горе наведеном року 
не достави тражену документацију везану з члан 45. Закона 
о јвним набавкама БиХ, уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
 

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”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-121/15 
Бијељина 
Датум: 27.10.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  ДД-н-03/15

 
I

 У поступку јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 15.10.2015.године , а која се односи на набавку 
радова: “ Изградња електричног прикључка за стамбене 
објекте у ул.Илије Гарашанина бб на нисконапонску мрежу “, 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Елмонт“ Бијељина
 2. ДОО „Енергосистем“ Брчко Дистрикт

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу  наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање,

 1. ДОО „Енергосистем“ Брчко Дистрикт   9.613,42 КМ
 2. ДОО „Елмонт“ Бијељина           12.108,33 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО  „Енергосистем“ Брчко Дистрикт са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 9.613,42 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 117 /15 
од 27.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 117/15 
Бијељина 
Датум: 28.10.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13)  и члана 11. Закона о Граду 
Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 
70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СЗП-05/15
 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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I
 У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.10.2015.године, а која се односи 
на набавку радова: „Замјена вањске столарије на згради 
градске управе Града Бијељина“, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО „Лимопласт“ Градачац
 2. ДОО „Призма“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуђач ДОО“ Лимопласт“ 
Градачац није испунио услове предвиђене тендерском 
документацијом из разлога што уз Изјаву о испуњености 
услова из члана 47.став 1. од а) до д) Закона о јавним 
набавкама БиХ,а у форми утврђеној Прилогом 4 тендерске 
документације,није доставио Потврду пословне банке да 
рачун понуђача није блокиран у задњих шест мјесеци 
(тачка 12. тендерске документације).Понуђач је доставио 
Извјештај о рачунима Централне банке БиХ, од 20.08.2015.
године из кога се не види да ли је рачун код пословних 
банака био блокиран у задњих шест мјесеци.

 Понуда ДОО „Призма“ Бијељина у потпуности је 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде прихваћена понуда,

 ДОО  „Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 49.543,65 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 118 /15 
од 27.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се 
може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa 
исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском 
пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити 
уручена квалификованом кандидату или изабраном 
понуђачу и другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-118/15 
Бијељина 
Датум: 28.10.2015. године 
 
 
 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 21. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  КГН-01( 2 лота)-лот 2-у1/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на набавку услуга: “Уговарање вишка услуга медијска 
презентација  и промоција Града Бијељина , услуга продукције 
промотивног филма  о достигнућима  и резултатима  рада 
градске управе Града Бијељина  у периоду од 2005. до 2015. 
године, Додатни уговор уз основни уговор број:02-404-51/15 
ЛОТ 2 од 01.06.2015.године “, понуду је доствио следећи 
понуђач:

 ДОО „РТВ БН“ 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,прихваћена 
понуда

 ДОО“РТВ БН“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 14.400,00 КМ

III
 Записник о преговарању број: 02-404-128/15 од 
04.11.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-128/15 
Бијељина 
Датум: 04.11.2015. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62 Статута града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
Градоначелник    д о н о с и 

О  Д  Л  У  К  А
 о измјени Одлуке о локацијама за постављање киоска 

на подручју Града Бијељина

I
 У одјељку I тачки 5. Одлуке о локацијама за постављање 
киоска на подручју Града Бијељина број 02-014-1-1187/15 од 
09.10.2015. године исправља се техничка грешка која се односи 
на кч. број локације на раскршћу улица Гаврила Принципа и 
Доситеја Обрадовића тако да умјесто броја кч. број 2398/2 к.о. 
Бијељина 1 треба да стоји кч. број 6452 к.о. Бијељина 1.

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику града Бијељина.

Број: 02-014-1-1287/15  
Б и ј е љ и н а  
Датум, 30.10.2015. године
  

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српеске“, број 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 6. Одлуке о коришћењу јавних површина за 
постављање монтажних објеката – киоска и покретних тезги 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 11/13), одјељка III 
тачка 3.3. Плана коришћења јавних површина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 12/08) и члана 57. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
број 8/13, 27/13) Градоначелник Града Бијељина,  д о н и о   ј е

О  Д  Л  У  К  А
 о измјени Одлуке о расписивању јавног оглашавања за 

додјелу површина у власништву Града Бијељина
на привремено коришћење за постављање

монтажних објеката – киоска

I
 У одјељку I Одлуке о расписивању јавног оглашавања 
за додјелу површина у власништву Града Бијељина на 
привремено коришћење за постављање монтажних објеката 
- киоска број 02-014-1-1222/15 од 19.10.2015. године 
исправља се техничка грешка која се односи на кч. број 
локације бр. 8Б на раскршћу улица Гаврила Принципа и 
Доситеја Обрадовића тако да умјесто броја кч. број 2398/2 
к.о. Бијељина 1 треба да стоји кч. број 6452 к.о. Бијељина 1.

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

Број: 01-014-1-1288/15  
Б и ј е љ и н а  
Датум, 30.10.2015. године
  

 Препознајући заједнички интерес и прилику за 
унапређење локалног развоја ради побољшања квалитета 
живота становника у локалној заједници као и предности 
удруживања средстава којима се олакшано доприноси 
реализацији заједничког пројекта на принципу сарадње 
јединица локалне самоуправе, у складу са Споразумом о 
сарадњи на пројекту „Успостава међуопштинске сарадње 
у сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и 
Општина Лопаре и Угљевик“ и чланом 4. став 2. Споразума 
о успостављању „Међуопштинског савјета за пољопривреду“, 
Градоначелник града Бијељина, Начелник општине Лопаре и 
Начелник општине Угљевик д о н о с е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именујe се Међуопштински савјет за пољопривреду 
Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик.

II
 Чланови Савјета:
 Град Бијељина

 1.Мићо Живић, директор пољопривредне задруге 
„Повртларство“;
 2.Михајловић Радо, директор пољопривредне 
задруге „Пољопривредник“
 3.Перица Танасић, директор и власник „Танасић“ 
д.о.о.;
 4. Драган Сарић, директор „Natura Food“ Балатун;
 5. Радинка Мићић, Министарствo пољопривреде, 
водопривреде и шумарства РС- Ресор за пружање стручних 
услуга у пољопривреди;
 6.Сретен Вучковић, самостални стручни за послове 
из области пољопривреде, шумарства и водопривреде - 
Градска управа Града Бијељина;
 7.Здравко Микић, самостални стручни сарадник за 
пољопривреду и подстицаје - Аграрни фонд Града Бијељина.

 Општина Угљевик

 1. Хајрија Бубић, начелник Одјељења за 
пољопривреду -Општина Угљевик
 2. Дарко Милошевић, удружење воћара “Еко Воће“;
 3. Мило Митровић, представник сточара;
 4. Самир Бубић, представник повртлара.

 Општина Лопаре

 1.Радислав Давидовић, самостални стручни 
сарадник за пољопривреду-Општине Лопаре;
 2.Зијад Смајић, директор пољопривредне задруге 
„Агрокорај“ и представник воћара;
 3.Симо Мићановић, представник повртлара.

III
 Међуопштински савјет за пољопривреду Града 
Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик  је стално тијело које 
има сљедеће функције:

 • предлаже мјере за развој пољопривреде на  подручју 
Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик,
 • координира сарадњу између произвођача и 
прерађивача,

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 • анализира поједина актуелна питања из области 
развоја пољопривреде на подручју потписиница Споразума, 
као и ширег окружења које утиче на развој пољопривреде, 
 • ради на успостављању коректне пословне сарадње 
између произвођача и прерађивача и на отклањању уочених 
проблема на овим релацијама,
 • даје сезонске препоруке за програме заштите 
у сектору пољопривреде, а посебно у условима знатно 
измијењеног режима падавина,
 • на основу стручних анализа, предлаже краткорочне 
и дугорочне мјере које  могу дати адекватне позитивне 
резултате. Ово се односи на све стране у процесу: град/
општине, произвођаче и прерађиваче,
 • предлаже спровођење заједничких пројеката од 
интереса за све потписнике (нпр. рад на пројекту робне марке 
или формирање кластера, као посљедица захтјева тржишта и 
др.),
 • даје препоруке за увођење специфичних стандарда 
које траже појединачна тржишта,
 • ради на изради плана диверзификације производње.

IV
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”, 
„Службеном гласнику Општине Лопаре“ и Службеном 
билтену Општине Угљевик.
 
ГРАД БИЈЕЉИНА, Мићо Мићић, Градоначелник                        
Број: 02-33-3/15
Датум: 28.10.2015. 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ,  Др Радо Савић, Начелник општине         

Број: 02/1-014-29/2      
Датум: 28.10.2015.
ОПШТИНА УГЉЕВИК, Василије Перић, Начелник општине      

Број: 02-33-1/15
Датум: 28.10.2015. 

ДОСТАВЉЕНО:
1.Именованима,
2.Архива.

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и награђивању 
ученика и студената („Службени гласник општине 
Бијељина“, број 14/06) и члана 2. став 1. и 2. Правилника 
о критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07 и 22/09), Градоначелник 
Града Бијељина  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА  И БРОЈУ СТУДЕНАТА  

КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ  ИЗ БУЏЕТА ГРАДА  
БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

I
 У академској 2015/2016. години Град Бијељина ће 

расписати конкурс за стипендирање 30 (тридесет)  редовних 
студената  III, IV, V и VI  године првог цуклуса студија који 
води до академског звања завршеног додипломског студија 
или еквивалента на високошколским установама у Босни и 
Херцеговини или иностранству.

II
 У  академској  2015/2016. години стипендираће се 
следеће врсте занимања :
 1. Професор математике ............................. 2 студентa
 2. Професор физике ...................................... 2 студента
 3. Професор биологије ................................... 1 студент
 4. Дипломирани инжењер електротехнике,  смјер 
електротехника и рачунарство, рачунарство и аутоматика, 
или рачунарске технике и информатика .................. 2 студентa
 5. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер 
електроенергетика, електроенергетски и  индустријски 
системи или енергетика и процесна техника .......... 2 студентa
 6. Дипломирани инжењер електеротехнике, смјер 
електротехника и телекомуникације или енергетика, 
електроника и телекомуникације .............................. 2 студента
 7. Дипломирани инжењер грађевине ........ 2 студентa
 8. Дипломирани инжењер геодезије ......... 2 студентa
 9. Дипломирани инжењер архитектуре ...  2 студента
 10. Дипломирани инжењер машинства .... 2 студентa
 11. Дипломирани инжењер екологије и заштите 
животне средине ............................................................. 1 студент
 12. Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер 
саобраћај и транспорт .................................................. 2 студента
 13. Студенти филозофског факултета, права, 
економије и осталих факултета друштвених и природних 
наука који су дјеца погинулих бораца ВРС ............. 2 студента
 14. Студенти техничких наука, технологије, 
информатике, медицине, фармације, стоматологије и 
ветерине који су дјеца погинулих бораца ВРС ........ 2 студента
 15. Студенти филозофског факултета, права, 
економије и осталих факултета друштвених и природних 
наука који припадају мање заступљеним конститутивним 
народима и групи Осталих ......................................... 2 студента
 16. Студенти техничких наука, технологије, 
информатике, медицине, фармације, стоматологије и 
ветерине који припадају мање заступљеним конститутивним 
народима и групи Осталих ......................................... 2 студента

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-67- 30/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29. октобар 2015. године  

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 
8/13, и 27/13) чланова 6 и 7. Правилника о критеријумима 
и поступку за стипендирање студената и ученика, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника („Службени гласник општине 

  

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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општине Бијељина“, број:15/11 и 17/12) Градоначелник 
Бијељине, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

I
 У Комисији за додјелу признања за волонтерски 
активизам у 2015. години (у даљем тексту „Комисија„) 
именују се :

 1. Љубица Млађеновић - ССС за рад са младима,
 2. Ведран Илић - председник Омладинског Савјета 
Бијељина
 3. Горана Планинчић– представница омладинских 
организација и удружења који дјелују на територији града 
Бијељине,
 4. Ивана Крунић- представница удружења грађана 
које дјелују на територији града Бијељине, 
 5. Небојша Шајиновић– представник Дневног 
центра за дјецу која живе и раде на улици ( психолог).

II
 Задатак Комисије је да :
 - прегледа и оцјени приспјеле пријаве,
 - утврди приједлог листе кандидата,
 - поднесе Градоначелнику приједлог листе 
кандидата за додјелу признања,
 

III
 Мандат Комисије траје до именовања нове 
Комисије.

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

Достављам:                                                                                 
1.Љубица Млађеновић
2.Ведран Илић
3. Горана Планинчић      
4. Ивана Крунић
5. Небојша Шајиновић
6. Архива.

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 
и 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(,,Службени гласник града Бијељина,“ број 8/13 и 27/13) 
Градоначелник града Бијељина, дана 02.новембра 2015. 
године, донио је:

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА

I
 У Комисију за примопредају радова (у даљем 
тексту: Комисија), именују се:

Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13), Градоначелник 
Града Бијељина  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ  
2015/2016. ГОДИНИ

I
 У Комисију за додјелу студентских стипендија у 
академској  2015/2016. години именују се:

 1. Оливија Јаковљевић - Текић, предсједник ,
 2. Амира Воденчаревић, члан  и
 3. Стана Божић, члан .

II
 Задатак Комисије је да изврши преглед приспјелих 
пријава за додјелу студентских стипендија у академској 
2015/2016. години, утврди ранг-листу кандидата, и у 
складу са Правилником о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научноистраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника, Градоначелнику поднесе приједлог за додјелу 
студентских стипендија.

III
 Послове секретара Комисије обавља Александар 
Стефановић, самостални стручни сарадник за послове 
образовања и науке у Градској управи Града Бијељина .

IV
 Овлашћује се Комисија да, уколико се у једној 
струци или категорији не прујави довољан број кандидата, 
предложи Градоначелнику повећање броја стипендиста у 
другој струци или категорији.

V
 Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-67-33 /2015  
Бијељина,  
Датум, 30. октобар 2015.године  

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:02-54-6/15                                                                                       
Датум: 23.10.2015. године                                                 

 На основу члана 14. Закона о граду Бијељина 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12), члана 
62. Статута града Бијељина („Службени гласник града 
Бијељина“, број 8/13), члана 5. Одлуке о  награђивању 
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 6/11) и члана 4. 
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 
признања града за волонтирање („Службени гласник 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. Биљана Љотић -Марковић-дипл.инж.грађевине, 
предсједник
 2. Бојана Вујовић  -дипл.инг.архитектуре, члан
 3. Жељка Грујичић- дипл.економиста, члан

II
 Задатак комисије је  примопредаја радова по 
уговору број: 02-404-64/15 од 26.06.2015. године-Санација 
породичних стамбених објеката породица погинулих 
бораца, јавна набавка БиЗ-01/15 и уговору 1 број 02-
404-64/15-У1 од 16.10.2015. године –шифра набавке БиЗ-
01-У1/15. 

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

Број:  02-568-8/15                                                                    
Бијељина,
Датум: 02.11.2015. године                                                              

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 8/13 и 27/13), 
члана 4. Одлуке о радним тијелима  Начелника општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 
5/06) и члана 8. Правилника о утврђивању способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивања функционалног стања корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12 и 
111/13) Градоначелиник Града Бијељине д о н о с и
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА УТРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
ЛИЦА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УТВРЂИВАЊУ 

ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА

Члан 1.
 Др Дијана Дукић, специјалиста породичне 
медицине разрјешава се дужности замјеника предсједника 
Првостепене стручне комисије за утврђивање способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите 
и утврђивање функционалног стања корисника, на лични 
захтјев.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-28/15
Б и ј е љ и н а,             
Датум: 27.10.2015. године

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 8/13 и 27/13), 
члана 4. Одлуке о радним тијелима  Начелника општине 

Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број 
5/06) и члана 8. Правилника о утврђивању способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивања функционалног стања корисника 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/12 и 
111/13) Градоначелиник Града Бијељине д о н о с и
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА УТРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ 
ЛИЦА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И УТВРЂИВАЊУ 

ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА КОРИСНИКА

Члан 1.
 Др Срђан Мијатовић, специјалиста ургентне 
медицине са едукацијом из породичне медицине именује се 
за замјеника предсједника  Првостепене стручне комисије 
за утврђивање способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивање функционалног 
стања корисника.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-29/15
Б и ј е љ и н а,             
Датум: 27.10.2015. године

 На основу члана  43. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I
 Именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.инг.
грађевине, за унос свих обрађених података – образаца 
са процјеном штете од поплава у периоду мај – август 
2014. године на подручју Града Бијељина насталих на 
грађевинским објектима (š-01) и добрима у домаћинству 
(š-03) добијених од стране Комисије за процјену штете на 
подручју Града Бијељина  у Јединствени регистар штете.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-1309/15    
Б и ј е љ и н а,                                                                                    
Датум, 4. новембар 2015. године                                              

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу Плана активности на спровођењу 
мјера заштите и спасавања од великих сњежних падавина 
и снијега од интереса, за Републику Српску у 2015./2016. 
години („Службени гласник Републике Српске, бр. 77/15) 
Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељине на 
сједници одржаној 29.10.2015. године доноси

П Л  А  Н
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ 

И СПАСАВАЊА ОД  СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА
И СНИЈЕГА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ

СРПСКУ У 2015/2016. ГОДИНИ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 Овај План садржи:

 I  Извод из процјене угрожености територије Града 
Бијељина од сњежних падавина и снијега.

 II  План рада Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељина на спровођењу превентивних 
и оперативних мјера заштите и спашавања од сњежних 
падавина и снијега у сезони 2015/2016. години на подручју 
Града.

 III  План оперативног спровођења Плана 
активности на спровођењу мјера заштите и спасавања 
од сњежних падавина и снијега у 2015/2016.години на 
подручју Града.

 IV  Анализу стања опремљености и обучености 
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од сњежних 
падавина и снијега.

 V  Финансијски план за спровођење задатака 
заштите и спашавања од сњежних  падавина и снијега.

 Саставни дио овог Плана је и Програм рада зимске 
службе за период 2015.-2016. године.

I Извод из процјене угрожености територије Града 
Бијељина од сњежних падавина и снијега

                                          
 С обзиром на географски положај и надморску 
висину подручје Града Бијељине карактерише умјерено 
континентална клима са просјечном годишњом 
температуром од 11° Ц.

 Распоред падавина је различит у односу на 
годишње доба тако да су најобилније кишне падавине 
у прољеће и касну јесен, док је у љетном периоду честа 
појава града.

 Сњежне падавине су искључиво везане за зимски 
период и то од децембра до фебруара мјесеца а рјеђе у 
новембру и марту.
 Сњежни покривач се задржава око 30 дана у 
зимском периоду а посљедњих година и краће.
 Појава обилних сњежних падавина, сњежних 
наноса и леда које попримају карактер елементарних 
непогода на подручју Града Бијељина карактеристични су 
само у изузетно оштрим зимама када долази до блокаде или 
отежаног одвијања саобраћаја на путним комуникацијама, 

прекида или отежаног одвијања ПТТ саобраћаја, прекида 
у испоруци електричне енергије усљед кидања електро-
мреже, проблема у снабдјевању животним намирницама, 
пружању здравствене заштите итд.
 Велике сњежне падавине захватиле су подручје 
Града 1984. и 1999.године.Посљедње обилније сњежне 
падавине,праћене са изузетно ниским температурама и 
поледицом захватиле су подручје Града у фебруару 2012.
године.Крајем фебруара забиљежене су екстремно ниске 
температуре од -26 степени по Целзијусу.

 С обзиром да се ова врста елементарне непогоде 
не може спријечити нити ублажити као и да приликом 
испољавања обухвата истовремено шире подручје, веома 
је битно извршити благовремене припреме за зимски 
период. У ту сврху сваке године Скупштина Града доноси 
Програм рада зимске службе. Програм рада ове службе 
обухвата сљедеће послове и задатке:
 - разгртање снијега на улицама и путевима.
 - чишћење и одвоз снијега са улица и паркинга 
везаних уз коловоз.
 - прочишћавање ригола и сливника.
 - машинско и ручно растурање соли по улицама, 
тротоарима и трговима и соли и ризле по путевима.
 - чишћење и одвоз снијега са тротоара, тргова и 
јавних површина. 
 - чишћење, разгртање снијега по парковима.
 Рад зимске службе почиње 15. новембра 2015. 
године и траје до 01. априла 2016. године, односно по 
потреби зависно од стварних временских услова.
 Програмом рада зимске службе утврђени су 
приоритети код извршавања напријед наведених послова 
и задатака.
 Када сњежне падавине, сњежни наноси и лед 
поприме карактер елементарне непогоде тада се у 
активности уклањања снијега и леда поред зимске службе 
укључују и сви субјекти на подручју Града: становништво, 
мјесне заједнице,  привредна друштва, органи, 
организације, цивилна заштита а по потреби војска и 
полиција.
 
 Иначе код обилнијих сњежних падавина 
угроженији је југозападни (брдски) дио подручја Града 
превасходно због блокаде и отежаног одвијања саобраћаја.

 Најугроженији су локални путни правци:
 - Д.Драгаљевац-Г.Драгаљевац-Магнојевић
 - Г.Буковица-Забрђе
 - Чађавица-Г.Драгаљевац
 - Загони-Г.Загони
 - Ср. Чађавица-Г.Чађавица
 - Обријеж-Ченгић
 - Кацевац-Тавна
 На већим успонима на подручју Града (Ђурђино 
брдо, Мачковац-Точак, Калајџића брдо, Пантића брдо, 
Бјелица брдо, брдо у Кацевцу, два брда иза школе у Ченгићу 
и брдо у Рухотини) у зимском периоду врши се депоновање 
посипног материјала (шљаке).
 У активности рашчишћавања и уклањања снијега 
на подручју Града уколико се прогласи стање елементарне 
непогоде поред редовних снага надлежних органа Града 
Бијељина, А.Д. „Комуналац“Бијељина, и  „Зимске службе“, 
ангажоваће се и додатне снаге цивилне заштите у први 
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мах јединице опште намјене и повјереници а по потреби 
и јединице специјализоване намјене, затим привредна 
друштва која посједују радне машине (навешће се у 
прегледу снага) а по потреби, људство и опрема војске и 
полиције.

II План рада Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Бијељине на спровођењу превентивних и 

оперативних мјера заштите и спасавања од сњежних 
падавина и снијега у сезони 2015/2016. године на 

подручју Града

 Преглед активности:

 1. Одржавање сједнице Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељине и усвајање Плана активности 
на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних 
падавина и снијега од интереса за Републику Српску у 
2015/2016. години на подручју Града Бијељина.
 Рок: 29. октобар 2015. године.

 2. Упознавање Штаба са Програмом рада зимске 
службе за период 2015/2016. године.
 Рок: 29. октобар 2015. године.

 3. Одржати радни састанак са привредним 
друштвима и др. правним субјектима од значаја за заштиту 
и спашавање од сњежних падавина и снијега као и са 
савјетима мјесних заједница у циљу припрема и давања 
стручних упутстава ради побољшања организованости и 
међусобне координације.
 Рок:  до 15. новембра 2015. године.

 4. У току зимске сезоне остварити непосредну 
и пуну сарадњу са Одјељењем за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине, Зимском службом, 
савјетима мјесних заједница на подручју Града, ЦЈБ- 
Полицијском станицом за безбједност саобраћаја, 
Хидрометеоролошком станицом у Бијељини, средствима 
јавног информисања и службама цивилне заштите 
сусједних општина ради праћења стања, правовременог 
информисања, организовања и предузимања заједничких 
мјера на рашчишћавању снијега у случајевима већих 
снијежних падавина.
 Рок: Током зимске сезоне од 15.11.2015.до 
01.04.2016. године.

 5. За вријеме повећане одн. непосредне опасности 
од већих сњежних падавина и изазваних посљедица 
поступиће се по Плану приправности одн. планирати и 
увести дежурство,вршити благовремено упозоравање 
становништва уз давање упутстава о поступању, 
координирати рад са Републичком управом цивилне 
заштите, органима и службама сусједних општина, 
Центром јавне безбједности и др. О стању угожености и 
предузетим мјерама Одсјек за цивилну заштиту и Штаб 
за ванредне ситуације вршиће редовно извјештавање 
надлежних. По наредби Градоначелника извршиће се 
активирање Оперативно-комуникативног центра.
 Рок: У складу са Планом приправности.

 6. У случају већих сњежних падавина, те ако исте 
изазову парализу живота и рада на подручју Града односно 

ако дође до прекида саобраћаја на путним комуникацијама, 
прекида испоруке електричне енергије, прекида ПТТ 
саобраћаја,отежаног снабдијевања и лијечења обољелих 
Штаб ће предложити Градоначелнику увођење ванредне 
ситуације,провођење узбуњивања и давања упутстава за 
дјеловање.
 Рок.  У складу са процјеном ситуације и Планом 
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће.

 7. По потреби, уколико дође до увођења ванредне 
ситуације, Штаб за ванредне ситуације извршиће 
мобилизацију снага и средстава цивилне заштите а 
по потреби и осталих служби заштите и спасавања и 
приступиће се провођењу потребних оперативних мјера 
заштите на подручју Града, сходно Плану заштите и 
спашавања од елементарне непогоде и друге несреће и 
овом Плану.
 Рок: У складу са Планом заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће ,током трајања 
елементарне непогоде.

 8.Издавање Наредбе за евакуацију,организацију 
евакуације и збрињавања угроженог становништва.
 Рок:По Плану заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће.

 9. За најсложеније ситуације тражити помоћ од 
сусједних и других локалних заједница, Републичке управе 
цивилне заштите за ангажовањем тимова за деминирање 
са људством и опремом, као и ангажовање Хеликоптерског 
сервиса Републике Српске у провођењу евакуације, 
заштите и спашавања угрожених одн. достави пакета 
са храном и лијековима. Сви захтјеви за помоћ врше се 
према Упутству о тражењу,пружању и прихватању помоћи 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
 Рок :  У складу са процјеном ситуације.

 10. О провођењу оперативних мјера које се проводе 
у циљу заштите и спашавања од посљедица изазваних 
већим сњежним падавинама  на територији Града, Штаб за 
ванредне ситуације ће редовно извјештавати Републичку 
управу цивилне заштите .
 Рок: У току елементарне непогоде

 11.Организовање санирања посљедица и 
формирање Комисије за процјену насталих  штета на 
подручју Града.
 Рок:   У складу са процјеном ситуације

III  План оперативног спровођења Плана активности 
на спровођењу  мјера заштите и спасавања од сњежних 

падавина и снијега  у 2015/2016. години на подручју 
Града Бијељина

 1. Припреме за одржавање сједнице Градског 
штаба за ванредне ситуације Града Бијељина и израда 
приједлога Плана активности на спровођењу мјера заштите 
и спасавања од сњежних падавина и снијега од интереса за 
Републику Српску у 2015/2016. години на подручју Града 
Бијељина.
                 
 Извршилац задатка:  Одјељење за борачко 
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инвалидску и цивилну заштиту      
 - Одсјек за цивилну заштиту .

 Учесник:                    Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине,         
 Рок:    29. октобар 2015. године.

 2. Путем средстава јавног информисања, кроз 
емисије радио и ТВ станица, путем кратког броја за хитне 
интервенције 121, штампе и сл. вршити благовремено 
информисање и упозоравање становништва и учесника 
у саобраћају о опасностима од сњежних падавина и 
посљедица које изазивају.
                           
 Извршиоци задатка:  Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту                         
 - Одсјек за цивилну заштиту
 Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине,
 Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина, 
Одјељење комуналне полиције.

 Учесници:  ЦЈБ - Полицијска станица за 
безбједност саобраћаја,
 Дом здравља Бијељина,
 РХМЗ-Хидрометеоролошка станица Бијељина
 Ауто-мото савез РС

 Рок: Током зимске сезоне

 3. Организовање семинара и обуке повјереника 
и јединица цивилне заштите опште намјене у циљу бољег 
оперативног провођења планираних активности.
     
 Извршилац задатка:  Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту
 - Одсјек за цивилну заштиту
 Учесници:   -Одјељење за послове мјесних 
заједница и савјети МЗ-а

 Рок: 15. новембар 2015. године.

 4. Са овим Планом упознати еколошка удружења, 
извиђаче, планинарско друштво, омладинске и невладине 
организације.
                                     
 Извршилац задатка:  Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту
 - Одсјек за цивилну заштиту

 Учесници: ,,Еко пут’’ Бијељина, Одред извиђача, 
,,Семберија’’, Планинарско   еколошко друштво ,,Мајевица’’

 Рок: 01. новембар 2015. године.

 5. Ажурирати базу података која садржи спискове 
старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница, 
инвалида, социјалних случајева, бескућника, дијабетичара, 
лица за хемодијализу на најугроженијим подручјима Града.
                                     
 Извршилац задатка: Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту
 - Одсјек за цивилну заштиту

 Учесници: Центар за социјални рад
 Дом здравља Бијељина
 Општа болница ,,Свети Врачеви’’ Бијељина
 Центар за хемодијализу Бијељина.

 Рок: Сталан задатак.

 6. Сходно процјени угрожености извршити 
санацију оштећених путних комуникација на 
најкритичнијим мјестима на подручју Града.

 Извршилац задатка:  Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине

 Рок: У Законом прописаном року.

 7. Организовати у току зимске сезоне пунктове 
и обезбједити потребне количине абразивног и др. 
материјала за посипање.
 Извршиоци задатка:  Д.О.О. „Бијељина пут“
 Д.О.О. ,,Бук Промет’’ Бијељина

 Рок: 0д 15.11.2015. до 01.04.2016. године одн. по 
потреби зависно од стварних временских услова.

 8. Доношење Програма рада зимске службе за 
период 2015-2016. г. на подручју Града.

 Извршилац задатка: Скупштина Града Бијељина

 Учесниk: Одјељење за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине

 Рок: 01. новембар 2015. године.

 9. Током зимског периода, ради што ефикаснијег 
дјеловања зимске службе и стварања што повољнијих 
услова за одвијање саобраћаја на подручју Града, 
надлежни Градски органи ће максимално подићи ниво 
сарадње са ЦЈБ-Полицијском станицом за безбједност 
саобраћаја, хидрометеоролошком службом, средствима 
јавног информисања и органима сусједних општина ради 
предузимања заједничких мјера на рашчишћавању путева 
у случају већих временских непогода.

 Извршиоци задатка: Одјељење за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине 
 Одјељење за борачко инвалидску и цивилну 
заштиту
 - Одсјек за цивилну заштиту
 Одјељење комуналне полиције.

 Рок: Током зимског периода.

 10. Сталан надзор над спровођењем мјера из 
Програма рада зимске службе на подручју Града Бијељина .

 Извршилац задатка:  Одјељење за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине.

 Рок: Током зимског периода.       

 11. Надлежне Градске службе ће путем средстава 
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јавног информисања, јавних обавјештења и упозорења, 
обавјештавати и упозоравати власнике и станаре 
стамбених објеката, власнике предузећа и радњи, да су 
обавезни извршити правовремено уклањање снијега 
и леда са површина испред својих објеката, скинути 
леденице са кровова и паркирати моторна возила на начин 
да не ометају пролаз и интервенцију машина за уклањање 
снијега.
 Уклањање леденица са јавних објеката и др. 
објеката гдје постоји непосредна опасност за грађане 
по налогу Одјељења комуналне полиције вршиће 
Територијална ватрогасна јединица Бијељина.

 Извршиоци задатка:  Одјељење комуналне 
полиције,
 Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине
 Територијална ватрогасна јединица Бијељина.          
                                    
 Рок: Током зимског периода.

 12.У случају обилнијих сњежних падавина  и 
ниских температура и појаве кварова на далеководној 
и нисконапонској мрежи надлежна предузећа су дужна 
да обезбиједе брзо и ефикасно отклањање кварова и 
омогуће потрошачима уредно снабдијевање електричном 
енергијом.

 Извршиоци задатка:МХ „Електро-привреда РС“РЈ 
„Електродистрибуција“Бијељина
 „Електропренос“БиХ

 Рок:       Током зимског периода.

 13.Обезбједити редовно водоснабдијевање одн.
брзо и ефикасно отклањање кварова насталих услед 
обилних сњежних падавина и ниских температура.

 Извршиоц задатка:А.Д.“Водовод и канализација“ 
Бијељина

 Рок:     Током зимског периода.

 14. У случају веће опасности од снијега и 
снијежних падавина које могу угрозити људе и материјална 
добра, локални органи, организације, предузећа дужни 
су позивом на број 121 обавијестити Подручно одјељење 
цивилне заштите Бијељина.

 Извршиоци задатка:  Локални органи, организације 
и предузећа и др. правна и физичка лица

 Учесник:   Подручно Одјељење цивилне заштите 
Бијељина

 Рок      Према потреби.

 15. Обезбиједити неопходна МТС-а и опрему за 
рашчишћавање путних комуникација, у зимском периоду 
на подручју Града.

 Извршиоци задатка: Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине

 Д.О.О. “Бијељина пут“, Д.О.О.“Бук промет“ и А.Д. 
“Комуналац“
                                    
 Рок: 01. новембар 2015. године.

 16. Припаднике јединица цивилне заштите 
планиране за ангажовање у заштити и спашавању од 
сњежних падавина и снијега осигурати од посљедица 
несретног случаја, обезбиједити им новчану надокнаду за 
вријеме ангажовања и опремити са адекватном опремом.
          
 Извршиоци задатка: Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту
  - Одсјек за цивилну заштиту
 Одјељење за финансије

 Рок: Према потреби

 17. Извршити отклањање техничких и др. 
недостатака на возилима, опреми  и техници потребној за 
извођење активности заштите и спашавања од сњежних 
падавина и снијега.

 Извршиоци задатка:  Д.О.О. „Бијељина пут“ 
 Д.О.О. ,,Бук промет’’ Бијељина,     
 А.Д.“Комуналац“Бијељина

 Рок: 01. новембар 2015. године

 18. Извршити ажурирање прегледа расположиве 
механизације на подручју Града Бијељина као и утврђивање 
начина ангажовања у случају потребе додатне механизације 
и радне снаге за реализацију задатака заштите од већих 
сњежних падавина и снијега(уговори).
                                   
 Извршиоци задатка: Одјељење за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту  
 - Одсјек за цивилну заштиту
 Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине
 - Одсјек за послове мјесних заједница (по потреби).

 Рок: 01. новембар 2015. године

 ПРИЛОГ. Преглед субјеката који се ангажују 
на провођењу мјера заштите и спасавања од сњежних 

падавина и снијега на подручју Града

 У сезони 2015.-2016. године на провођењу мјера 
заштите и спашавања од сњежних падавина и снијега на 
подручју Града Бијељина кроз своје планске и редовне 
активности ангажују се:

 1.Градска управа Града Бијељина чији је носилац 
активности Одјељење за стамбено комуналне послове 
и заштиту животне средине кроз провођење и праћење 
Програма рада зимске службе за период 2015.-2016. године, 
а у оквиру својих надлежности, Одјељење за инспекцијске 
послове, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за 
борачко инвалидску и цивилну заштиту - Одсјек за 
цивилну заштиту, Одсјек за послове мјесних заједница, 
Територијална ватрогасна јединица Бијељина. 



Број 21 - Страна 13Службени гласник Града Бијељина6. новембар 2015.

 2. Извођачи радова на одржавању по Програму 
рада зимске службе: Д.О.О. „Бијељина пут“и Д.О.О. „Бук 
промет“ Бијељина.
 3. А.Д. „Комуналац“ Бијељина
 4. А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
 5. ЦЈБ – Полицијске станице у сједишту ЦЈБ 
Бијељина 
 6. МХ „Електропривреда РС“ ЗЕДП „Електро 
Бијељина“ РЈ Електродистрибуција Бијељина
 7. Дом здравља Бијељина
 8. Општа Болница „Св. Врачеви“
 9. Центар за хемодијализу
 10. Центар за социјални рад

 У случају појаве обилнијих падавина које 
би попримиле карактер елементарних непогода и 
проглашавања ванредног стања на подручју Града у 
провођење мјера заштите и спашавања поред напријед 
наведених субјеката укључили би се:

 1.  Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Бијељина
 2. Републичка управа цивилне заштите-Подручно 
Одјељење цивилне заштите Бијељина
 3. Предузећа која посједују радне машине:
  - Д.О.О. „Хигра“ Бијељина
  - Д.О.О. „Перић“ Бијељина
  - Д.О.О. „Трифунчевић“ Бијељина 
  - Д.О.О.  ПГП ,,Градитељ’’ Бијељина
  - Д.О.О. ,,Радиша’’ Бијељина 
  - Д.О.О.  „ДМС Company“ Бијељина а по потреби 
и др.
 4. Јединице и повјереници цивилне заштите
 5. Мјесне заједнице
 6. Сви остали субјекти од значаја за заштиту и 
спасавање именовани Рјешењем Градоначелника.
 Уколико сви напријед наведени субјекти који би 
се ангажовали на подручју Града не би могли санирати 
посљедице ове елементарне непогоде тражила би се помоћ 
од Републичке управе цивилне заштите, Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске и Министарства 
одбране БиХ. 

 IV Анализа стања опремљености и обучености 
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од 

сњежних падавина и снијега

 У спровођењу мјера заштите и спашавања од 
сњежних падавина и снијега у редовним активностима 
ангажују се сходно Програму рада зимске службе а по 
проведеном поступку јавних набавки субјекти који 
испуњавају све потребне услове и критеријуме(између 
осталог опремљеност и обученост) за успјешно и ефикасно 
обављање послова из ове области.
 Носиоци активности у извођењу радова су 
Д.О.О. „Бијељина пут“, Д.О.О. „Бук промет“ Бијељина, и 
А.Д. „Комуналац“ Бијељина а ту су наведена у прегледу 
субјеката и друга предузећа која су добро опремљена и са 
вишегодишњим искуством у извршавању ових задатака.

 Поред наведених предузећа у бази података 
Одсјека за цивилну заштиту налазе се сва већа предузећа 
која посједују грађевинске и радне машине које се могу у 

случају потребе додатно укључити на задацима разгртања, 
чишћења и одвоза снијега.

 Код обилнијих падавина које би попримиле 
карактер елементарних непогода додатно би се укључиле 
јединице и повјереници цивилне заштите и свакако 
становништво по мјесним заједницама.

 Треба напоменути да с обзиром на конфигурацију 
терена и досадашњу праксу на подручју Града није било 
у посљедњих десет година обилнијих сњежних падавина 
које би попримиле карактер елементарних непогода те 
стога није ни планирано формирање јединица цивилне 
заштите за заштиту и спашавање од снијега и сњежних 
падавина, него би се по потреби ангажовало људство из 
јединица цивилне заштите опште намјене и повјереници 
цивилне заштите по мјесним заједницама које свакако није 
адекватно опремљено за рад у зимским условима.

 V Финансијски план за спровођење задатака 
заштите и спасавања од сњежних падавина

и снијега на подручју Града

 За реализацију задатака из Програма рада зимске 
службе за 2015/2016. годину планирана су средства из 
буџета Града у износу од 180.000,00 КМ.

 Потребна додатна финансијска средства за 
провођење Плана активности заштите и спашавања 
од сњежних падавина и снијега у 2015/2016. години на 
подручју Града обезбиједиће извршиоци задатака утврђени 
овим Планом.

 Овај План ступа на снагу даном доношења,а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
       
Број: 02-014-1-1282/15
Бијељина,
Датум, 29. октобар 2015.године    
            
  

КОМАНДАНТ ШТАБА
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 21 - Страна 14 6. новембар 2015.

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

6

7

7

7

8

8

8

9

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПП-01-п1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: кгн-01 (2 ЛОТА)-
ЛОТ2-У1/15

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-32 (2 Лот-а)-п1/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-н-06-п2-у1/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-н-03/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-05/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КГН-01 (2 лота)-лот 
2-у1/15

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЦИЈАМА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 
ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ДОДЈЕЛУ ПОВРШИНА У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ПРИВРЕМЕНО 
КОРИШЋЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА – КИОСКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ 
САВЈЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ И УГЉЕВИК

РЈЕШЕЊЕ О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И БРОЈУ 
СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ 
2015/2016. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 
2015/2016. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
ПРИЗНАЊА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ 
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У ПОСТУПКУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
И УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА 
КОРИСНИКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРВОСТЕПЕНЕ 
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У ПОСТУПКУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
И УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАЊА 
КОРИСНИКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА УНОС 
СВИХ ОБРАЂЕНИХ ПОДАТАКА – ОБРАЗАЦА СА 
ПРОЦЈЕНОМ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА У ПЕРИОДУ 
МАЈ-АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ

АКТА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПЛАН АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ 
ПАДАВИНА И СНИЈЕГА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ У 2015/2016. ГОДИНИ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака
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